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  ةـمقدم
  : وبعد..احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وآله وصحبه

 ويصب ،فإن الفكر الصويف يف حضرموت ينتظم يف سلك الطرق الصوفية املتناثرة يف العامل اإلسالمي
 ، وهوال خيرج عن التصوف يف اخلطوط العريضة، بل ويعد أحد روافده اهلامة،ادي الفكر الصويفجمراه يف و

 حيث يترتب أسبقية ،وإمنا اختط لنفسه طريقة للوصول إىل الغاية اليت تلتقي عندها خطوط الطرق األخرى
  .لون مريديهم عربها ويوص،الوصول إىل الغاية على نوع املراتب واملقامات واألحوال اليت يسلكها الشيوخ

 حيث مل يول ،يالحظ غيبة املدرسة احلضرمية يف دواوين الفكر الصويف العام ومن يدرس الفكر الصويف
 فأردنا ذه الدراسة ، مع أن ساحتها قد حوت كل مفردات التصوف،ا عناية بالذكر فضال عن الدراسة

 ، العدة من اقتناء مصادر الفكر ذاته وذلك بعد استكمال،السياحة يف ميدان التصوف احلضرمي خاصة
  .والرجوع إىل اخلطوط العريضة للفكر الصويف فإا أصل ترد إليه فروع التصوف احلضرمي

  :والبد يف املقدمة من بعض التنبيهات -

 بقدر ما تنصب على دراسة الظاهرة ،ليس من غرض هذه السياحة التعرض ملشاهري املتصوفة بالذكر: أوالً
وهي ضرورة  -  وإبراز هذه املعامل على حقيقتها وقد مت التركيز على كتب التراجم والسري، معاملوما حوته من

إلعادة التوازن هلذه الطريقة حني أراد بعض من يتحدث  - للولوج إىل الطريقة، والضرورة إمنا تقدر بقدرها
ها حينئذ من الوصول عن  وحصرها يف الشق العملي السلوكي فجرد،عنها حذف الشق العلمي الفلسفي منها

  .الغاية املنشودة

 أوردا العتقاد ناقليها ،مادة هذه السياحة عبارة عن نقوالت منتزعة من مصادر الطريقة نفسها :ثانياً
 يف حتفة الزمن من التوقف يف )هـ٨٥٥:ت ( مع علمي بصدق ما ذكره حسني عبد الرمحن األهدل،بصحتها

وكذا ينبغي التوقف يف أكثر جمموعات املتصوفة :(ن عادم التساهل قالبعض ما يذكر من أحوال املتصوفة أل
   )١() فاعلم ذلك واهللا أعلم، فإم يوردون ما ال يعلمون صحته وفساده، خصوصا أهل اليمن منهم،وحكايام

 كاجلوهر ، ومتصوفة حضرموت داخلون هلم حظ من هذا اخلصوص ملن تأمل أمهات املراجع:قلت
 فللتوقف فيه جمال وأي )هـ٨٦٥:ت ( وعليه فما كان قبل اإلمام العيدروس،قد النبوي وغريها والع،واملشرع
إن الشيخ عبداهللا العيدروس كان ( : ألنه يعد أول من صنف يف الطريقة كما قال باسودان يف ذخرية املعاد،جمال

 )هـ١١٣٢:ت (مظهرا من مظاهر آل باعلوي، وهو أول من صنف يف طريقهم والشيخ عبداهللا احلداد

                                                 
 ).٢/٤٠٠( هدلحتفة الزمن حلسني عبد الرمحن األ) ١(



 

٤  

  .)١()كاخلامت لتلك الطريقة
لكوا طريق (املراحل األوىل والسبب يعزى  وقد قيل مل يكن الصوفية حبضرموت يهتمون بالتأليف يف

 ، ومل يصنفوا فيه تصنيفا، ومل يضعوا يف ذلك تأليفا، فجنحوا للخمول والسر واإلسرار،حتقيق وأذواق وأسرار
 واتصل م القريب ، فاتسعت الدائرة وبعد املزار،عيدروس وأخيه الشيخ عليومضت الطبقة األوىل إىل زمن ال

  .)٢() واحتيج إىل التأليف واإليضاح والتعريف،املنفصل ببعيد الدار

 وكان مدار احلديث على التواضع ، ونشر الدعوة نشرا موسعا،ما ذكر عن حتقيق األعمال والسلوك: ثالثاً
 وكمال اليقني وحسن األخالق وإصالح النيات وتطهري القلوب وجمانبة وموافقة العبادة واستشعار اخلوف
 ،ال حاجة لنا بالوقوف أمامه طويال - إذا خلت من شائبة الغلو واالبتداع - العيوب وغري ذلك من ااهدات

ل  ومن تأمل الكتب والرسائ، ونسبته للهدي النبوي أوىل من نسبته لطريقة معينة،لكونه من دائرة اإلسالم
 اليت وصفت )٣(والوصايا جيد اهتماما باحلث على التمسك بالكتاب والسنة كالنقوالت يف عقد اليواقيت وغريه

 ولو كان حال الصوفية كذلك ومل ،الطريقة احلضرمية بأا العلم والعمل والورع واخلوف من اهللا واإلخالص
، ومل جر اوثية واإلنسان الكامل اللتزمنا جه أو يلوثوها مبصطلحات القطبية والغ،خيلطوها بالرياضات احملدثة

 فقد انتهوا بااهدات ذات الطابع العملي إىل اجلمع والبقاء ذي الرتعة ، ولكن هيهات، هيهات،إال امسها
  . ومضوا إىل متاهات حنو السراب، بل كسروا الباب،الفلسفية ومل يقفوا عند الرياضة بالوصيد

 مث فسد حني أخذ من سوق ،واالزورار عن احلياة حني أبدت زخرفهاوالتصوف فعال قد بدأ بالزهد 
 وتغلظ الفساد باخلوض يف اإلنسان الكامل وجمارة الغالة يف إثبات مرتلة ،الفالسفة ذيب النفس عرب املقامات

ن  وغالب املتأخري، أوقعت األتباع يف عقائد فاسدة، حتت مسمى الغوثية والقطبية،له فيها خصائص الربوبية
  .اشترى من هذه البضاعة الكاسدة

 بل ما فتئ يتطور وينمو حىت استقر على صيغة ائية ،إذ أن مصطلح التصوف مل يقف عند حقيقة النشأة
 فإنه ، وتزكية النفوس، ومن حيصرها على املعىن السلوكي من ترقيق القلوب،ينصرف إليها االسم عند اإلطالق
 ومن الرب ما يكون ، ومل يراع هلم حقوقا،جتهوا حنوها من حيث أراد ترتيههميقطع سري الصوفية إىل الغاية اليت ا

  .عقوقا

 ، واخلنوع للشيوخ،إن املشكلة ليست يف جوانب سلوكية وإن كانت ملوثة بالتواجد والسماع :رابعاً
اضة اليت  ولكن احلديث إمنا هو عن الري،والتنقيب يف أشياء كاجلوع والسهر واخللوة مل ينقب فيها السابقون

                                                 
 ).١٠٠:ص (وانظر غاية القصد واملراد) ٢٤٤:ص (ذخرية املعاد) ١(
وقال احلداد يف هذا املعىن كما يف التائية من الديوان فعن عيدروس السر بعد عفيفه إىل الشيخ قطب العارفني األئمـةعلي                     ) ٤٨ (ظهور احلقائق ) ٢(

مل يكثر التأليف يف العلويني إال بعد      : ةوقد صرح ابن عبيداهللا السقاف يف إدام القوت بقوله        بن أيب بكر اإلمام مالذنا وعمدتنا يف نقل علم احلقيق         
 ).١/٤٩٨( ظهور السادة آل العيدروس

 .والعقود اللؤلؤية حملمد بن حسني احلبشي وتبصرة الويل ألمحد بن زين احلبشي وغريمها) ٣(



 

٥  

 فتلك ، وال يفيد شيئا بعد ذلك النسبة ألعالم من السلف اتصفوا بالزهد،قادت للشطح مث الرتول إىل البقاء
 وباملقابل ينبغي أيضا عدم ،شنشنة معروفة عن كثري من الرافضة من نسبة بعض سلف آل البيت إىل حنلتهم

ود كالقسم الثالث الذي أشار إليه شيخ اإلسالم نسبة غالة الصوفية إىل من خاض يف الزهد أو الفناء يف الشه
 ليسوا من صوفية أهل ،ابن عريب وأتباعه وإن ادعوا أم من الصوفية فهم من صوفية املالحدة الفالسفة: (بقوله

الكالم فضال وأن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأيب سليمان 
  .)١().. الكرخي واجلنيد بن حممد وسهل بن عبداهللا التستري وأمثاهلمالداراين ومعروف

إن مناقشة الفكر ال تلزم تضليل األفراد واحلكم عليهم بفساد املعتقد ألن العربة باخلواتيم وعلم : خامساً
ليت جرها  وإمنا املراد معرفة القضايا الفلسفية ا،من األفراد  وال يليق االنتقاص من أحد،ذلك إىل اهللا وحده

 وتأثروا مبفرداا فانعكس ، حني أسروها بضاعة،حسن الظن بابن عريب وأمثاله وقراءة كتبه املشحونة بالطوام
 أو من جنس التقاط ، كما ال يتوهم الناظر يف السياحة أا من دائر ة تتبع الزالت،هذا التأثر على الواقع

 بل حىت الشطحات اليت يتوارى ،ملناقب والكرامات ألن تصنيفها يف كتب القوم ضمن الفضائل وا،العثرات
 أو أن يظهر الشاطح للناس سر الوراثة ،أحيانا من باب التحدث بالنعمة الربانية  تعد،بعضهم من روايتها

  .احملمدية كما سيأيت يف موضعه

وص من  توثيق النص: إن سبيل العدل يف التعامل مع مفردات الفكر الصويف يقتضي أمرين أحدمها:سادساً
أن توثيق الكالم املردود عليه من كتبهم ذاا ال من الكتب اليت ترد (املصادر األصيلة املعتمدة لديهم ذلك 

 أين ال أرد ماء التسويغات :واألمر الثاين )٢()...عليهم أو حتكي عنهم أو فيما يقال عنهم فهذه مصادر ثانوية
 ولكين أسوق ،يل الكالم حمامل بعيدة ابتغاء التجريح وكذلك عدم حتم،املمجوجة اليت يقتفيها أهل املديح

 كما أن العدل يلزم أيضا عدم التعميم ،النقول من مظاا وال أدعها سائمة بل أعلق عليها مبا يقتضيه املقام
على مجيع من ينتمي هلذه املدرسة بل تكون على من نسبت إليه  - بلغت حدا كبريا يف الغلو -  لقضية معينة
  .ن مل تصح النسبة تضل على من نقلها مقصورة وإ،حمصورة

 إن عملي يف هذه السياحة هو صياغة ما تفرق يف شعاب الكتب والتراجم اليت قذفتها لنا املكتبات: سابعاً
وأسفر النقاب عنها بعدما ظلت زمنا رهينة حمبس شيوخ يضنون ا حيث يظنون عدم  - مطبوعة وخمطوطة -

أفرج عنها فكان ال بد من مجع ما تفرق يف أوديتها وتوجيهه يف  ق الدعوي ويف مرحلة السب،هضم ما حوته
 وال أكون بعد صياغة ما ،إطار الفكر الصويف العام وإبراز مدى التشابه الكبري بينه وبني تصوف حضرموت

يت حدها  فأما الوالية ال،أطلعونا عليه يف منأى عن لسان جاهل يطعن يف حمبيت ألولياء اهللا وموديت آلل البيت
 فحاشا مسلم أن يكن )أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون(قوله تعاىل 

                                                 
  .الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان) ١(
وهلذا دخل على ابن حزم رمحه اهللا الداخل من هذه الناحية ألنه يف مقارعته لألشـاعرة يف فاسـد   (رد على املخالف تأليف بكر أيب زيد قال      ال) ٢(

 .٥٩ص ) مذهبهم حتريف نصوص من األمساء والصفات افتقد ملسائل يف كتبهم ذاا فرد عليه بعض األشاعرة بأن هذه ليس مذهبا هلم
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 وأما آل بيت الرسول صلى اهللا عليه ،العداوة ألهلها فضال أن يسطرها فيبوأ حبرب اهللا كما ثبت يف الصحيح
دم صحيحة ومقررة يف مظاا من كتب االعتقاد  واآلثار يف وجوب مو،وسلم فالنصوص يف فضلهم صرحية
  . وذكرهم بالثناء جار على اللسان،وعليه فمحبتهم معقودة يف اجلنان

وما زال كثري من آثار ، ليست السياحة من متزيق الصفوف يف شيء ألا ليست باحلديث املرجم:ثامناً
 وقد نقل ،اخلوارق إىل الغلو يف الذوات حيث قاد االسترسال يف ذكر الكرامات و،التصوف قائم على أصوله

 وقد :قوله) ..أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر(باسودان يف الذخرية عن املزجاجي بعد ذكر احلديث القدسي 
ذهب العامة هذا املذهب يف أولياء اهللا فإن مرضوا قالوا هذا صدر من فالن وإن شفوا قالوا هذا من بركة فالن 

م حلفوا م من دون اهللا فإن أجرى اهللا سبحانه الوادي قالوا شيء هللا يا فالن وإن فلما اعتقدوا ضرهم ونفعه
قبض عنهم املطر قالوا مجعه فالن واهللا سبحانه القابض الباسط احمليي املميت وكل شيء بيده من ملك 

وا وهلذا وملكوت ولو ذهبنا نتكلم مبا يف الكتاب والسنة من التحذير عن ذلك لكاد أن يرى الناس قد هلك
  .)١()تراهم أكثر أتباع الدجال فافهم هذه اجلملة فإا نافعة

 ،مهسة يف أذن كل خمدوع مبصطلحات الصوفية وألفاظها من غري غوص يف حقائقها ومضامينها :ثامناً
 ،عنك بنيات الطريق  ودع،إىل النبع األصيل والزم املهيع العتيق -يا رعاك اهللا- وهو حال الكثري أقول له ارجع

 بدال من .جهدك ووقتك يف الكتاب والسنة علما وعمال ودعوة مث اصرب على ذلك كله - هداك اهللا-  واصرف
 وأسأله أن يغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان ، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل،الدعوة حتت طريقة معينة

  .وال جيعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا إنه غفور رحيم

  : تصوف مدرسة حضرموت املعاصر مظاهر-

وقبل اخلوض يف ثنايا السياحة نفرد التنبيه التاسع املتمثل يف مظاهر الصوفية املعاصرة باحلديث عن فكر 
 وامتد إىل عصرنا وبرز يف عدة مظاهر تتضح من خالل رموزه املعاصرة اليت ،عشش مث باض وفرخ حبضرموت

  :ها حنو إبرازه وميكن إمجاهلا يف ما يلي من النقاطتقوم بالترويج له بأساليب خمتلفة تتجه كل
 بل ويقال عن هذه ، التأكيد على الدعوة إىل مدرسة حضرموت اليت هلا مصادرها املشهورة:األوىل

يف   كما نقل عمر بن حممد بن حفيظ، وبيان ملها،املدرسة أا خمصصة لنصوص الكتاب والسنة العامة
 ، إتباع املنصوص على وجه خمصوص:قائل بأن طريق السادة آل باعلويخالصة املدد النبوي تصريح ال
 فلهذا فائدة ونفع معلوم يزيد على ما يقتضيه إتباع الكتاب والسنة : قال،وذيب األصول لتقريب األصول

                                                 
س أمر الغلو يرجع إىل زمان بعيد بل قد ورد يف التعليقات على رحلة األشواق القوية عند ذكر علـي بـن حممـد احلبـشي              ولي) ١٦٦:ص) (١(

ـ     )هـ١٣٣٣:ت( أن اعتقاد الورى فيه يفوق وصف الواصفني إىل جمازفة طوائف يف معتقدام إىل احلـدود               ( بسيؤن االعتراف ذه احلقيقة ب
 ).هـ١٤٢٦ ( يفعل يف االحتفال بإلباس تابوته يف شهر ربيع األول سنةوينظر ما: قلت) ١١:ص) (املذمومة
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 وقد أقر ابن حفيظ الطري يف وكناا متبنيا هذا الطرح الغريب الذي جيسد فهم )١(!!!على وجه العموم
الكتاب والسنة على فهم الصحابة   وفق السرية العملية هلذه الطريقة واملعروف بداهة إمنا يكون اتباعالنصوص

  . ال على ختصيص طريقة معينة،سلف األمة
 ،ورد يف عادات ترمي اليت تضمنت زيارة أضرحة املقبورين واملتأمل جيد أن خبايا هذا اخلصوص قد

 وإقرار فضائل املساجد واملعابد ، وإقرار احلضرات أو جمالس السماع،والد وإقامة امل،واالحتفال بإلباس التوابيت
عادات رجال اهلدى (لعادات ترمي بأا   كل ذلك وغريه دجبه عمر بن حممد بن حفيظ يف التقدمي،حبضرموت
 بترمي  واالقتداء دي سيد السادات،، امللحقة بالعبادات لقيامها على أسس العلم واملتابعات،القادات

 وأن يكون ،ورجوت أن يكون مصدر نفع - مادة كتاب عادات ترمي -  فسررت ذا اجلمع...وحضرموت
 وكم تنوسي وأمهل من أعمال أسسها أكابر، ..له يف قلوب الناشئة املتطلعني إىل تراتيب أئمتهم أحسن الوقع

  .)٢()باطن والظاهرففقد خلفهم سواكب غيثها املتواتر، وفام ما انطوى فيها من سر وخري يف ال
وقد أشار أيضا يف بعض قصائده يف املواجيد إىل أكابر مدرسة التصوف حبضرموت ممن حواهم واديه 

  :وضمتهم تربه كتربة بشار بترمي فيقول يف الضوء الالمع شعرا

  يف وادي اخلري زين بأهل الشهود     واهلناء يا أخوه لنا با يعود

  وحل فيه املقدم سيد أهل السجود    يل حل فيه املهاجر نسل خري اجلدود

  مثل ابن سامل عظيم الشأن حامي احلدود     وحل فيه الكرام العارفون األسود

  كل من تعلق م طالعه سعد السعود     وأهل بشار هم أهل الوفاء بالعهود

  ويف مراتب عطا من غري حصر أو قيود    ومن دخل يف محاهم مل يزل يف صعود

أبرز املروجني للتصوف احلضرمي وهو زين العابدين علي اجلفري يف اإلعالم بقنواته ما يطالعنا به  :الثانية
الذي تطري عبارته يف اآلفاق ويتلقفها فئام من الناس بالقبول ممن ال حيسن النظر  - الفضائية والصحفية

ادم بوجهه التصوف ق(من التبشري بقدوم التصوف وذلك يف حديثه جلريدة الشرق األوسط بقوله  -  بالتصويب
ألن أهل التصوف الصادقني بعد أن أوذوا وحصل هلم ما حصل بدأوا اآلن ( وقد علل ذلك بقوله )الصحيح

  .)٣()...يستعيدون وجودهم

                                                 
وذلك علم األحكام املشتمل واملتعلق بظاهر األحكام أصل موضـوعه          (نقله عن عبد الرمحن بلفقيه يف فاحتة خالصة املدد النبوي وتتمة كالمه             ) ١(

م من العوام وال شك أن الناس خمتلفون يف الدين يف كل مقام فال بد من علم عام يف عام شامل ملا املقصود منه ربط النظام وتقييد الطغام وغريه          
 ).خاص لكل خمصوص وهو حمل نظر اخلواص

  ). هـ١٤٢٢ (الدليل القومي يف ذكر شيء من عادات ترمي تأليف حامد بن حممد بن شهاب مكتبة ترمي احلديثة الطبعة األوىل) ٢(
ـ ١٤٢٣ (جريدة الشرق األوسط مجادى أول    ) ٣(  وهي عبارة ذات داللة وبعد عميقني ينبغي التيقظ لصدقها ومحلها علـى             )م٢٠٠٢(يوليو  )  ه

فلنا حماضرات يف اجلامعات املوجودة بدولة اإلمـارات ويف الكويـت           (: اجلد ألا صدرت ممن طاف يف البالد شرقا وغربا حىت صرح بقوله           
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 وقوله اآلن يراد به بعد ما هبت رياح عاتية بعد أحداث سبتمرب اليت أتت على اخلطاب الديين املقيد :قلت
يف إبراز مضامني  تغيري والتعديل والتبديل فاغتنمها دعاة التصوفبأعنة الكتاب والسنة ونادت عليه بال

  . وانتعش أمر أصحاب الطرق ألن مراكزهم بقيت يف منأى قوة هذه اهلجمة،مدرستهم
وأما قيد الصحة الوارد يف عبارته املذكورة فال يفيد يف البيان شيئا الشتماله على اإلمجال إذ يستطيع 

 كما يستطيع أن حيمله إذا ،على ما ينبذونه وفق تصورهم - املتوقفني يف التصوفأو  - تفسريه عند املعارضني
خال مبؤيديه على نبذ احللول واالحتاد ولو كان واضحا ألبان لنا يف تفصيل املراد ولكن التعميم صفة تكثر يف 

تصوف يف املنهج وقد حدد الوجه الصحيح لل )١()إجابتك دبلوماسية(أجوبته حىت فطن هلا بعض حماوريه بقوله 
 سبتمرب اليمنيتني فقال يف بيان الفرق بني دعوته ودعوة )٢٦(الذي يدعو به كما ورد يف صحيفيت األيام و

امتداد هلذا  -بترمي-  ودار املصطفى( قال )٢()...املنهج الذي ندعو إليه له جذور متتد ألف سنة( :عمرو خالد
  .)..التاريخ

 ال يستطيع القارئ أن ؟ ولكن ما لونه ما رحيه ما املطعم،د التاريخهكذا ذكر لنا طول املنهج على امتدا
 وحنن ال نلمح شيئا من ،يتعرف على شئ من ذلك إال إذا كان على خلفية مسبقة بالطريقة الصوفية احلضرمية

 وذلك ،شيوخه خطاب هذا املنهج املقرر يف مصادر الطريقة عند املتقدمني منهم واملتأخرين ممن يعدهم ضمن
التصوف مبعناه ( فأدخل عليه تعديال حىت يتآلم مع العصر بقوله ،وحشة من خياطبهم من اخلطاب التقليديل

  .)الراقي ال اهلزيل
هذا هو التعديل اجلديد على املنهج وبه كاد أن ينقض قوله السابق املتمثل يف الدعوة إىل منهج حمدد فهو 

مة ترجع إىل حب الدنيا وكراهية املوت والذي يعاجل هاتني يرى كما يف صحيفة السياسة الكويتية أن مصيبة األ
اخلصلتني هو علم التصوف مبعناه الراقي وليس اهلزيل الذي ميارسه البعض اليوم فالتصوف الراقي هو الذي يعتين 

  .)٣()بتطهري القلوب وصفائها وخيلصها من حب الدنيا وكراهية املوت ويربطها باهللا عز وجل

 دور النشر والتوزيع من مطبوعات كنا نعد مفرداا يف هذا الزمان كباقي الوشم يف  ما تفرزه:الثالثة
 وكأا من عهد ضارب يف القدم يرجع إىل طغيان ،فإذا ا ترجع جذعة بكل ما حتمله من طوام، ظاهر اليد

س ا كبديل املد الصويف الذي اجتاح البالد يف القرون املنصرمة، حني كثرت دعاوى الكرامات وتعلق النا

                                                                                                                                                         
مساحة املفيت وقمت برحالت إىل أندونسيا وسرييالنكا وشرق أفريقيا وإىل أمريكـا  والبحرين وقطر وعمان ويف األردن ولبنان كنا ضيوفا على    

ويف ) ٣٠/٨/٢٠٠٢(صحيفة الرأية القطرية    ) وهولندا وبلجيكا وإيرلندا وبريطانيا كل هذه الدول مفتوحة لنا ويف جمال دعوتنا بفضل اهللا تعاىل              
) ٢٦/٧/٢٠٠٢(وخص يف جملة املـصور املـصرية     .أي الصوفية )  يتخوف منها  ما رأيت نظاما  (قال  ) ٢٦/٨/٢٠٠٥(صحيفة األيام البحرينية    

  !!)واملسؤولون ليسوا من أصحاب التوجه احملارب ألضرحة األولياء(:النظام املصري يف معرض حديثه عن سبب ترحيله من مصر فقال
 .صحيفة األنباء الكويتية نقال عن موقع عي زين العابدين) ١(
  . اجلفريموقع زين العابدين) ٢(
  .السياسة الكويتية من موقع زين العابدين اجلفري) ٣(
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دار األصول للنشر والتوزيع والدراسات اإلسالمية  نأخذ مثاال هلذا اإلفراز اجلديد و،مناسب للضعف والوهن
 ) أيب بكر بن سامل تاج األكابر، املنتقى من تراجم حاوي مجيع املفاخر،أغلى اجلواهر(يف مطبوعته املوسومة بـ

  .)١(يف الربيد اإللكتروين كما هو )هـ٢٠٠٤ (تأليف جلنة البحث العلمي سنة
ويف حقيقة األمر ما كنا ( :ويف أول صفحة من هذا الكتاب يصطدم القارئ ذا االستهالل الذي نصه

 وماذا ، والقبض على زمام فخرها، بنعمة الشرف مبزاولتها،حنلم يوما بأن أمثالنا ستتاح هلم جوانح السعد
 واسطة عقد أهل الوالية يف الدنيا ،حبر املعرفة الكربى ودة،عسانا أن نستطيعه يف ترمجة سلطان أهل العشق وامل

 بل ، من ألقت إليهم الوالية واملعارف أفالذ أكبادها،فخر السادة األكابر األشراف بين علوي! !واألخرى
، من أمداد !! وشهدت األكوان بأم حكام دولتها وأفراد زهادها وعبادها!أجيادها القطبية واملعارف أزمة

من ! !امل من إمداده الرمحاين ونفحات الوجود مقتبسة من مشكاة نوره الصمداين حامل لواء القطبية العظمىالع
 وبأنفاسه الطيبة تزول ، وانطوت فيه سائر املقامات واملراتب،حتقق على رأسه أعالم الوالية من كل جانب

 ،ت األرض أعطافها بوجوده من هز، وبالصدق يف حمبته يوصل إىل مراتب الوجود،األوهام والشكوك
 صاحب وقته الذي ما ِمن ذرة من املوجودات إال وهي تطلب حفظها ،واعترفت كل فرقة أا أعظم جنوده

 السر األعظم ،وال حقيقة من احلقائق إال وهي تناديه يا فارس ميدان العرفان!! !من مدده الساري يف األكوان
  .)...دنا أبوبكر بن سامل والطلسم األفخم األمحدي موالنا وسي،األحدي

 وما فيها من خصائص الربوبية يتبني لك ،وتأمل هذا الغلو الذي ينضح من الدائرة املسماة عندهم بالغوثية
 فكيف يا ، وإذا طالعونا بأغلى اجلواهر من حبر املذكور،إصرار هذه املطبوعات على إخراج ما يستحي منه

  .ايا هذه السياحة مناقشة لبعض ما نقل من هذا الكتاب وسيأيت يف ثن؟ترى يكون ما أخفوه من الصدف
 - وهناك دور أخرى تقذف بكثري من املطبوعات اليت تشهر هذه الطريقة أشهرها بترمي دار العلم والدعوة

  .ترمي للدراسات والنشر - دار الفقيه للنشر التوزيع - مركز النور

 وحيمل ،دعوة إىل إحياء اآلثار اليت تكرس الفكر الصويف وال، واحللقات العلمية، املنتديات الثقافية:الرابعة
يف كتابه جالء اهلم واحلزن ) آثار اإلمام العدين(لواءها أبوبكر العدين بن علي املشهور وقد عقد عنوانا بـ

أبقى اإلمام العدين من بعده آثارا علمية (: فقال فيه متباكيا على ما يعدها من اآلثار بذكر ترمجة صاحب عدن
رباط واملسجد وما فيهما من الدروس واملقام املبارك الذي صار مكانا للحضرة الشريفة اليت هي من آثار كال

 )إناء املاء(وكذلك ترك اإلمام العدين من بعده بعض أمتعته اليت يتربك ا كاملسبحة والطاسة ! !اإلمام العدين
هلجمة الشرسة على املسجد والقبة وبت أيضا وقد بت هذه اآلثار يف ا! !والعصا اليت حيملها خطيب اجلمعة

كما خربت النقوش والقناطر األثرية وامتدت األيدي إىل نافذة من ! !أبواب الضريح وهي من الساج الفاخر

                                                 
 - مؤسسة الرضوان صنعاء مكتبة الصفاء عـدن         - اجلمهورية اليمنية دار العلم والدعوة ترمي        - املوزعون املعتمدون بأرقام اهلواتف والفاكس    ) ١(

  .األردن عان دار الفتح - الكويت حويل دار الضياء -لتوزيع  اإلمارات املتحدة أبو ظيب دار الفقيه للنشر وا- )٠٠٩٦٧٧٣٨٨٠٦٥٩ (سيؤن
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وأحرقت مع عظام املوتى الذين نبشت قبورهم وأما املنرب فيعتقد أنه  !نوافذ املسجد بالذات املسماة بنافذة ترمي
ميمات بسيطة واليت قام ا مناصب القوم وهو على ما يذكر أنه جيء به من اهلند مع بقية صنع الحقا مع تر

ومت ترميم املسجد من جديد مبا يف ! !أخشاب املسجد وقد جدد املناصب يف الفترة القريبة التوابيت واألبواب
ويتوضأ منها وال زالت بعض  واليت كان يغتسل ا !ذلك الربكة اخلاصة باإلمام العدين املسماة بربكة الشفاء

  .)١()الندوب من آثار االعتداء بادية على القبة واملنارة

 فأحييت اآلثار ، وقد تنادى ذه الدعوى كثري من القائمني على مقامات األولياء حبضرموت:قلت
 ومتعبده ووضعت السبحة مبوضع من ، وأبرزت بركة الشفاء،كترميم مسجد الفتح بترمي مثال على ذلك

 بل استحدثت من غري نكري كما يشهد على ذلك التابوت الذي ، ومل يقف األمر عند جتديد التوابيت،اجزج
ببلد  -  جد عمر بن حممد بن حفيظ -   على قرب سامل بن حفيظ)هـ١٤٢٢ ( ذي احلجة)٢٥(وضع بتاريخ 

  .مشطة شرق ترمي
منا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم  إ: وتعظيم القرب مصيبة عظيمة بل نقل النووي عن العلماء قوهلم:قلت

 من املبالغة يف تعظيمه واإلفتتان به فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من  خوفاًعن اختاذ قربه مسجداً
 أن املسح على القرب وتقبيله إن ذلك : وعلق أيضا اإلمام النووي على قول أيب موسى من قوله)األمم اخلالية

 والنيب صلى اهللا عليه .)وما ذكره صحيح ألنه قد صح النهي عن تعظيم القبور(وي عادة النصارى قال النو
  .)ال تدع قربا مشرفا إال سويته (وسلم أوصى عليا بن أيب طالب رضي اهللا عنه بقوله يف الصحيح

والذي يف  وأما التربك فإنه أصل العبادة وألجله قطع عمر الشجرة اليت بويع حتتها كما قال الشاطيب
ح البخاري أا أخفيت عليهم قال ابن عمر رجعنا من العام املقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة صحي

كانت رمحة من اهللا وقال ابن املسيب نسيناها فلم نقدر عليها ويف رواية فعميت علينا واحلكمة يف ذلك أن ال 
  .)٢(حيصل افتتان ملا وقع حتتها من اخلري

 ،بوضع التوابيت على القبور فيا هللا للتوحيد كيف يوهن أمره ؟اذا يقال يف قطعهافإذ قيل أا من اآلثار فم
 وهي بلية عظيمة وآفة خطرية ينبغي التحذير من شرها حىت ال ،وإشادة القباب حبجة أا من إحياء اآلثار

  .يصيب الناس شررها
 ، فهي آخية لدعوة إحياء التراثوأما احللقات العلمية أو احلوليات اليت تقام فإا صدى لزيارات مندثرة

  اليت أصلها زيارة لضرحيه املشهور باحلسيسة)هـ٣٤٥:ت (وأشهر هذه احللقات حلقة املهاجر أمحد بن عيسى

                                                 
قال يف اهلامش أن املاء يدار يف احلضرة بالطاسة اليت كانت موجودة ضمن آثاره ولكنها فقدت بعد هجمة املتطرفني على املسجد                     ) ١٥١:ص) (١(

 رمى اإلمام العدين على سبيل املزاح       - بترمي   - أن سعدا السويين      واملعلوم أن نافذة ترمي مسيت بذلك ألن الكرامة اليت يتناقلها الناس           .والضريح
قلت ومن ذلك أيضا جتديد إشادة القباب       . بكف من الطني فدخلت من هذه النافذة وسيأيت ذكرها يف احلديث عن حضرة العدين إن شاء اهللا                

  . بعمد)١٢٤٦(يف شهر ذي احلجة عام 
  ).٢/٩(واملوافقات للشاطيب ) ٦/١١٧( لباري البن حجروفتح ا) ٥/٣١١( انظر شرح املذهب للنووي) ٢(
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كانت تقام وحيضرها مجع غفري من الناس يف يوم يتفقون عليه من شهر حمرم قال مؤلف  -  شرقي سيؤن -
 فحقق هذا األمل أبو بكر العدين بن علي املشهور )ب املعتادآملني إعادة الزيارة على حس(الدليل القومي 

ويالحظ الزائر ذلك الشعب وقد ( وقد صرح بذلك يف حديثه عن املهاجر فقال ،فأعادها ولكن بلباس عصري
شيدت على ضريح اإلمام املهاجر تلك القبة واملالحق اليت حوهلا يف أعلى اجلبل ويف أسفله دفن يف احلائط 

 وكانت تقام يف ذكرى دخول اإلمام املهاجر زيارة ..د أمحد احلبشي وشيدت عليه أيضا قبة أرىاألدىن السي
 سنوية ظلت مدة طويلة قائمة مث انقطعت ولكنها أعيدت اآلن بصورة حمدودة وأضيف إليها يف عام

ىل  بعض الزيادات املناسبة للعصر حيث عقدت احللقة العلمية األوىل عن وصول املهاجر إ)هـ١٤٢٢(
 واليت نأمل أن تظل تقليدا سنويا ...حضرموت واشترك يف هذه احللقة العديد من طالب العلم والباحثني

يعكس الصورة العلمية والتارخيية القيمة اليت أرستها مدرسة املهاجر وما جاء من بعده خلدمة اإلسالم واألمة 
  .)١(!!)!والوطن
 )١٣-٥( وكان آخرها احللقة العلمية السادسة ، اال وأفسح له، وقد استمر هذا التقليد املأمول:قلت

 ويف دوعن بوادي ،واختتمت فعالياا بالشعب حيث ضريح املهاجر حبضرة مجوع غفرية )هـ١٤٢٧ (حمرم
حضرموت أقيم أيضا إحياء زيارة سعيد العمودي اليت كانت تقام بقيدون وقد ماتت مث عادت يف احللقة 

 واختتامها ببلده واختيار آخر مجعة من رجب )هـ١٤٢٥ ( رجب)٢٥- ٢٣(يف  العلمية اخلاصة لذكراه
  .)٢(مواطأة للزيارة املشهورة اليت سنتحدث عنها يف حملها

وما قيل فيها لرأينا  -شرقي ترمي-  لو تأملنا االهتمام بالزيارة اليت تقام عند قرب النيب هود املزعوم:اخلامسة
 والتسليم ، ومساع اهلواتف، واإلذن الرباين،ة كالكشف الصويفأا ترجع إىل مصادر التلقي عند الصوفي

 وقد قام سامل بن عبداهللا الشاطري بتأويالت مسجة لتربيرها وصال ، وال عالقة هلا بالزيارة الفقهية،للشيوخ
  :على معترضيه حني رد على األقوال املشهورة يف الزيارة مثل

  .! أن ر هود من أار اجلنة-
  .!ولو للفضول غفرت ذنوبه من زار هود -

  .!! الضحكة يف الطريق إىل شعب هود بتسبيحة-
  .)٣(!!! من بشرنا بسالمة الزوار ضمنت له على اهللا باجلنة: قول القائل-

                                                 
  ).١٧:ص ( الدليل القومي-) ٣٦:ص (سلسلة أعالم حضرموت العدد األول) ١(
لـذكرى  ) ١٢(احللقة العلمية الرابعـة     : تقوم جملة اجلذوة التابعة ملركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة التراث بتغطية هذه احللقات ومنها             ) ٢(

 وختتتم بالشعب أيضا ومن احللقات احللقة العلمية الرابعـة لـذكرى            )هـ١٤٢٣(حمرم  ) ١٦-١٤ (واخلامسة) هـ١٤٢٥ حمرم   ١٤(املهاجر  
ـ ١٤٢٤ (ذي القعدة ) ١٧-١٥ (اإلمام عبد اهللا بن علوي احلداد       وكذا احللقة العلمية لذكرى سلطانة بنت علي الزبيدي واحللقة العلمية           ،) ه

  .لذكرى العدين
  .ملقصود يف مشروعية زيارة النيب هود عليه السالم طبعة مزيدة تتضمن الرد على الشبهات املثارة حول الزيارةنيل ا) ٣(
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 فرد على القول األول بأنه هاتف مسعه موىل ؟فأي سكوت فات الشاطري حني أجاب مبا يضحك الثكلى
 ورد على القول الثاين بأن يف جمالس الذكر تغفر .ف مبا ليس يف موضعهالدويلة مث أطال يف احلديث عن اهلوات

وله ( فقد شبهه حبديث الرجل اخلطأ الذي حضر جملس الذكر وفيه )ولو للفضول(الذنوب وأما قوهلم 
تبسمك يف وجه  ( ورد على يف الثالث أنه من الترويح لإلخوان وإذهاب لعناء السفر واستدل حبديث.)غفرت

 وهذه .على سبيل ااز اللغوي  قال وذلك، وأما الرابع فمعناه عنده دعوت اهللا له باجلنة.)أخيك صدقة
 وسيأيت يف ثنايا السياحة مناقشة هذه الردود إذ أن زيارة ،وبيت العنكبوت سيان  وهي حجج،كلمات مكلومة

 وأما ،لرحال إليها واختاذها عيداالقبور من الناحية الفقهية هلا شروطها وآداا وعدم الوقوع يف املنهيات كشد ا
 وال حيتاج بعد ذلك إىل حجج متهافتة عارية عن ،من الناحية الصوفية فالتسليم ألهل اهللا يف ذلك هو املآل

 -  كما ورد يف قيد األوابد - التأصيل الصحيح ألن مناط الزيارة يف الطريقة الصوفية املبنية على جتميع الناس هلا
 وكانت الزيارة عندهم وهي من عصر الفقيه وما ، الذين كانوا إمنا يزورون يف غري مجوعال على طريقة الفقهاء

 وأما الزيارة يف زمان ،قبله عبارة عن التسليم على امليت والدعاء له والترحم عليه واالتعاظ بذكر املوت
بل تتناول التوسل  فقد انتقلت إىل الطريقة الصوفية اليت ال تقتصر على ما ذكرناه )هـ٨٦٥:ت (العيدروس

 وكان العيدروس كما يف التحفة النورانية لعبداهللا عبد الرمحن باوزير متوقفا ،واالستمداد والتربك باملزار له
  .)١(ثالث عشرة سنة منتظرا اإلذن الرباين يف نقل زيارة قرب النيب هود من طريقة الفقهاء إىل الطريقة

ا حثيثا حيث حيتشد هلا زهاء مائة ألف مسلم من اليمن أقول وذه التربيرات أتت الوفود تسعى إليه
  .)٢(ودول عربية ومن دول جنوب شرق آسيا كما يف تقرير لصحيفة النداء اليمنية

قال أبو بكر بن علي املشهور موضحا أن الزيارة هي تقليد ملدرسة حضرموت بغض النظر عن إثبات القرب 
يرغبون يف هذا املوطن هو اخللوة والتفرغ  -ة حبضرموتسلف الصوفي-  واهلدف األساسي الذي كان السلف(

 ومسألة اخلالف حول موقع ، إذ أن خروجهم إىل ناحية الشعب صار تقليدا ملدرسة حضرموت،للعبادة للتعبد
القرب ترجع إىل البحث العلمي والتارخيي وإن كان سلفنا الصاحل قد تيقنوا من أن تلك املنطقة هي موقع قرب نيب 

ولكن القول الفصل ملن أراد التيقن إن كان هناك حاجة للجدل ، وال يوجد لديهم خالف يف ذلك،اهللا هود
وأما تقليد وترتيب وعادات  واملماحكة يف موقع القرب فاألمر يرضخ للبحث العلمي والتارخيي املستقبلي،
 هذا نص كالمه الذي )٣() هـ.السلف فال حاجة هلا بعني اخلالف ذاته وإمنا هو تقليد مدرسة واختيار رجاهلا أ

 ليخرج من ،مبسألة التقليد ألعالم املدرسة الصوفية  وقد استدار يف احلجة!أورده وما هكذا تورد يا سعد اإلبل
  .والية النصوص الشرعية

                                                 
 . وقد نقله عن أمحد بن عبد الرمحن السقاف)٨:ص(قيد األوابد وإحلاق الشوارد لعبداهللا بن حسن بلفقيه ) ١(
داد أيب بكر عبد اله ونقل عن عمر بن حفيظ عميد دار املـصطفى إن املقـصود                  إع )م٢٠٠٥(صحيفة النداء العدد السابع والعشرون سبتمرب       ) ٢(

 .)٧( صحيفة احملرر العدد )١٤٢٦(كما نقلت زيارة لسنة نفسها .بالزيارة هو كسب رضوان اهللا واإلميان يزداد يف القلب كما يزداد اليقني
 زيارة خاصة سنوية يف شهر حمرم جلموع من دار املصطفى وغـريه              وقد أنشأت  )٢٥:ص(سلسلة أعالم حضرموت باهلامش من العدد العاشر        ) ٣(

  ).هـ١٤٢٧ ( حمرم)٥-٣(حتت رعاية عمر بن حفيظ وكان من آخرها زيارة بتاريخ 
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 كما حصل خلط بني الزيارتني الفقهية والصوفية فقد حصل أعظم منه خلط بني التوسل واختاذ :السادسة
 ومن ناحية أخرى مت ،فسووا بينهما ابتغاء جتويز الثاين منهما - وروج له بعض املعاصرين - الوسائط من ناحية

 وال يتخذ واسطة بل يطلب ،خلط بني اختاذ الوسائط ومقام الغوثية حني يدعى من يطلقون عليه القطب رأسا
 وِبزورٍة واحدة إىل ،هلية وهذه مسألة ترجع إىل دائرة القطب الذي يتخلق جبميع األمساء اإل،منه تفريج الكربات

فستالحظ ما كتب على  -  أحد مشاهري الطريقة - )هـ٨٣٣:ت (تربة ترمي سيستوقفك قرب عمر احملضار
  .)١(: مث األبيات التالية)يا عمر(ضرحيه من قول 

  متضرعا يف حضرة احملضار قف باحلضور وبالتأدب مسلما

  زيز اجلاروبه استجر فهو الع قل يا أبا اخلطاب تظفر باملىن

  فهو الضمني حوائج الزوار وأنخ بساحة جوده جنب الرجا

 وتأكيدا هلذا اخللط البين الذي هو من دائرة ،وهذا شاهد على اإلقرار من قبل العلماء هناك أو السكوت
  .)!!!، واملتصرف بإذن مواله يف مجيع األكوان!!هذا قرب قطب يف كل زمان ومكان(القطبية فقد كتب أيضا 

 مثل ما نسبوه ، وأما ما يكون من دائرة الفناء فإنه يعد من الشطحات،بق يرجعونه إىل مقام البقاءوما س
  :)٢(لشهاب الدين أمحد وهو من قصيدة تنشد يف السماع أو ما يسمى حبضرة السقاف

  بامسي جتدين أسرع كل الشدائد فاهتف إين سريع الغوث يف

  ا خلطبك أدفعفأن يعروك خطب يا فطن لدين إناقل يا شهاب 

وال يفيد حشد النصوص الواردة يف التوسل يف هذا املقام ألن املرجعية هنا إىل مفردات التصوف كما 
ال  (واختاذ الوسائط  وقد أبدى زين العابدين اجلفري حرصا على العوام فقال يف جواب له عن التوسل،سيأيت

فلو فعلت ذلك ! !يقع أحد العامة يف الشركوتوسيطهم لكي ال ! !أستطيع أن ألغي فكرة التوسل بالصاحلني
 ورمى بآيات الكتاب والسنة الصرحية واإلمجاع الذي نقله من )٣()...الرتكبت خطأ كبريا يف عالج املشكلة

 وزعم أما فكرتان،فنقول على رسلك مث رسلك فإخالص ،يرجعون إليه يف نقل ذلك كابن حجر اهليتمي
 الذي أنزلت من أجله الكتب وأرسلت من أجله الرسل كما قال تعاىل التوحيد هللا ليس فكرة بل هو العدل

                                                 
مـا قـط    : ولألسف أن هذا االسم قال يف تفسريه صاحب السلسلة القدوسية لكثرة حضوره عندما يستغاث به وقت الشدائد كما قيل شعرا                   ) ١(

  !! كربة إال ويدركه بغوث حاضره ذويدعو بامس
 .املنهل العجيب الصاف وقد طبع جمددا من غري ذكر دار النشر وحذفت القصيدة اليت منها هذان البيتان) ٢(
 يف  الصواب تعريفهم بآدب توسلهم بالصاحلني وذيب أسلوم وخطـام        (ندوة جملة األهرام العريب موقع زين العابدين اجلفري وتتمة كالمه           ) ٣(

لكن تعال معي هل حيتاج اهللا إىل ! أن اهللا ال حيتاج إىل واسطة ال خالف عليها وجممع عليه! فالتوسل بالصاحلني شرعا ليس حراما وفكرة!! هذا
تاج أدبا  بالطبع ال فاهللا غين عن العاملني لكن حنن حنتاج إىل صالة حنتاج إىل صوم وحن              . صالة إىل صوم إىل زكاة؟ بل هل حيتاج إىل خلقه كلهم          

 ).!!!مع اهللا تعاىل إىل الواسطة
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  .)لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط(
 وبني ،بني الكرامات اليت يكرم اهللا ا بعض عباده - جدير بالوقوف أمامه - وهناك خلط ثالث أيضا
الذي يأيت خربه ! !الصوفية واألمور العظيمة اليت يزعموا هلم كإحياء املوتى مثالاخلوارق اليت تنسب ملشاهري 

 وخيطئ كثريا من يطيل االستدالل بصحة الكرامات يف النوع .مما يكون من عالمة القطب الغوث الظاهرة
  .)١(.الثاين إذ أن رجوعه إمنا هو إىل مقام القطبية أيضا

ليت تكشف الضرر الذي جره االعتقاد بعامل األقطاب والتأثر بأقوال ومن هنا كانت أمهية هذه السياحة ا
 والوصول إىل هذا املقام عرب خط سري حمدد وخالصة القول أن للصوفية شروطا يف االستدالل كعدم ،الغالة

 وتعليل اخلوارق ال ، والرجوع باالستغاثة من زاويتهم، وترتيب الزيارة وفق منهجهم،االعتراض على الشيخ
  .غي أن خيلط يف ذلك كله مع شروط الفقهاء فإن لكل فريق مشرم واهللا ويل التوفيقينب

  

                                                 
  .سيأيت نقل ذلك عن ذخرية املعاد وتفصيله إن شاء اهللا) ١(



 

١٥  

  

  الفصل األول
  حملة تارخيية

  : احلياة العلمية حبضرموت قبل التصوف:أوالً

شهد القرن السادس اهلجري حبضرموت ال سيما النصف الثاين منه ضة علمية رائدة حبضرموت يف 
  : وميكن إمجال روافد هذه النهضة العلمية يف ثالثة أمور هي،ترمي والشحر وشبامو مراكز العلم وهي اهلجرين

استقرار احلياة السياسية يف حضرموت استقرارا نسبيا واملتمثل يف الدول املستقلة اليت ظهرت على  -١
 كان من أنقاض اإلمامة اإلباضية اليت ما فتئت تضعف إىل أن آلت إىل الشيخوخة أعقاب الغزو الصليحي وقد

فقامت دولة آل  )١(أكرب املناوئني لإلمام أيب إسحاق اهلمداين دغار بن أمحد الذي ورد امسه يف السيف النقاد
 وقد رسخ هذا االستقرار احلياة العلمية اليت توجت ،وآل فارس بالشحر دغار بشبام وإمارة بين قحطان بترمي

 راشد وقد أشار نشوان احلمريي الذي زار ترمي سنةمبشاركة أبناء الوالة كما يأيت يف ذكر عبد اهللا بن 
يف دولة السلطان راشد بن شجعنة إىل دور هذا السلطان يف رعاية العلم وأهله بقوله بعد أن ذكر  )هـ٥٧١(

  :عددا من العلماء

  عظيم من األمالك عايل الدعائم     أولئك أهل الفضل يف ظل فاضل

ضرموت فجاسوا خالل البالد يتتبعون موارد العلم وعشبه البعثات العلمية اليت قام ا علماء ح -٢
 وغربا إىل ،وانطلقت طالئع املستفيدين فطافوا يف اآلفاق شرقا فبلغوا العراق وخراسان وذلك عرب بوابة ظفار

  .زبيد ومكة ومصر جيالسون العلماء وينهلون من العلم ويضربون يف النهضة العلمية بسهم وافر
  :حضرموت ورود العلماء إىل -٣

يعد ورود العلماء يف سائر العلماء إىل حضرموت من أعظم الروافد اليت أسهمت يف قيام النهضة العلمية 
وقد أشار عمارة إىل العامل الذي نزل الساحل برمل حضرموت وخترج به الفقيه حممد بن أمحد احلاسب يف 

لعل أشهر من ملع امسه يف هذه القضية  ا أم)هـ٣٣٩ (الفرائض وقراءة أيب عمرو بن العالء وكان ذلك قبل سنة

                                                 
  ):هـ٥٠١:ت (قال أبو إسحاق اهلمداين يف الفائية يف سياق استنصاره بإمام عمان على دغار ابن أمحد) ١(

  ساللة مهدي وكل خمالف    سيعلم دغار ابن أمحد والفىت 
  يهزون بيضاً كالربوق اخلواطف    ون جبحفل إذا نزل املستنصر

  :  يف فائية أخرى يصف أتباعه املنقادين لهوقال أيضاً
  بعزة فرعون أخي الضعف والسخف    بعزة دغار كما قيل قبلهم 

 يصرفهم بالضعف يف الغي والدهف    رأيتً ألوفا حتت قبضة واحد 
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ويعزى إليه انتشار الفقه الشافعي يف حضرموت هو اإلمام حممد بن علي القلعي الذي ال يسمح املقام بذكر 
دوره يف النهضة العلمية وإمنا من حقه أن يفرد بترمجة مستقلة وقد فعلت ومسيتها جبهود اإلمام القلعي العلمية 

  .باًيسر أهللا إخراجها قري
واآلن نستعرض العلوم اليت شهدت اهتمام من قبل علماء حضرموت ونقف عند ثالثة منها تدلنا على 

  .غريها

  : احلديث:أوالً

وكانوا يرحلون يف طلبه إىل العراق  أسهم علماء حضرموت إسهاما بارزا يف احلديث مساعا وقراءة
 احلافظ السلفي الذي كان شيخ احلديث حيث كانت حتوي احملدثني الشيوخ أمثال وخراسان واإلسكندرية

 فأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن :وكذا الرحلة بعد ذلك إىل مكة ويعودون لعقد جمالس السماع يف حضرموت
النعمان اهلجراين رحل إىل اإلسكندرية ومسع على احلافظ الذي انتهى إليه علو اإلسناد يف عصره اإلمام أيب 

فسمع منه السلطان عبد اهللا بن راشد كما سيأيت،  ىل حضرموت لإلمساعطاهر السلفي وأخذ عنه وعاد إ
ورحل إىل عدن وعقد ا جملسا للحديث وكان حممد بن أمحد القريظي مسع هو والشيخ علي بن يوسف إمام 

 ويعد . هـ٥٦٥مسجد الشجرة بعدن كتاب مشائل الترمذي بقراءة غريمها عليه ومها يسمعان وذلك سنة 
 وأما أبو نزار ربيعة بن )١(. لديه ورع وزهد ونظافة علم:اين شيخ ابن مسرة اجلعدي قال فيهاحملدث اهلجر

 ومسع صحيح البخاري على شيوخه ا وعاد )هـ٥٦٤ (احلسن احلضرمي احملدث فقد رحل إىل وأصبهان سنة
 ،مع شبام جبا)هـ٥٦٧ (إىل حضرموت فنشر احلديث فسمع الفقيه ابن أيب الذئب منه صحيح البخاري سنة

  .)٢(كما رحل إىل العراق واإلسكندرية ومسع األحاديث على احلافظ السلفي

  :الفقه الشافعي :ثانياً

أما الفقه الشافعي الذي اختاره علماء حضرموت فقد تسرب بعد احنسار الفكر اإلباضي الذي حصل له 
ج بالفقهاء منهم القاسم بن ضعف إبان الغزو الصليحي وقد كانت زبيد مركزا من مراكز الفقه الشافعي تع

  والفقيه زيد بن عبد اهللا اليفاعي، الذي أخذ عنه علماء حلج وأبني)هـ٤٣٧:ت (حممد اجلمحي
 أخذ عنه جلة الفقهاء من أبني وحضرموت وهذه هي بداية الظهور ملذهب الشافعي أما )هـ٥١٤:ت(

  .)٣()هـ٥٥٤ (له مبرباط سنةانتشاره يف حضرموت فإمنا كان على يد اإلمام القلعي الذي ألقى رح

قاضي   القاضي حممد بن إبراهيم بن حممد باعيسى:ومن أعالم الفقه الشافعي يف تلك الفترة حبضرموت

                                                 
 .وثغر عدن) ١/٣٩٦( حتفة الزمن للحسني األهدل) ١/٤٦٣( السلوك للجندي) ٢٢١ (طبقات فقهاء اليمن البن مسرة) ١(
 وانظر تاريخ شنبل سنيت   ) ٣/٣٧ (انظر ترمجته يف طبقات احلفاظ وطبقات احملدثني وسري أعالم النبالء كلها للذهيب، شذرات الذهب للدمشقي              ) ٢(

 ).هـ٥٦٧-٥٦٤(
 . يسر اهللا إخراجهاوقد قمت بترمجة خاصة لإلمام القلعي) ١٥٣-٨٧:ص (طبقات فقهاء اليمن) ٣(



 

١٧  

شبام وحميي السنة ومميت البدعة أبو عبد اهللا املعروف بأيب جحوش ذكره ابن مسرة يف طبقاته يف سياق حديثه 
وقد ويل القضاء بعده أخوه أمحد  )هـ٥٥٣ ( جحوش تويففقهاء شافعية حضرموت فقال أذكر منهم أبا عن
اإلمام العامل الزاهد من أعالم مدرسة الفقهاء القراء بترمي   ومنهم الفقيه حيي بن سامل أكدر)١()هـ٥٥٦ (سنة

أبا أكدر قاضي ترمي مجع بني القراءات السبع (الذين تعرضوا لفتنة الزجنيلي قال ابن مسرة يف الطبقات وأذكر 
  :وكان يفيد العلم مبسجد بين حامت وهو مراد تلميذه حممد بن علي بن حامت بقوله ميدحه حني مرض) قهوالف

  من طول مدته علينا عام فاليوم شهر حني غبت وشهرنا

  حاال وإن كثرت به األقوام قد حن مسجدنا لفقدك واشتكى

  وعليك منا يف الزمان سالم فاسلم لنا حيي ليحي ذكرنا

يوخ وقاضي القضاة الذين خترجوا به ومن األعالم املرموقني رعاة النهضة بترمي كما وهو يعد شيخ الش
  .تدل عليه إشارة نشوان احلمريي يف قوله حني زار ترمي وأثىن على علمائها من بين حامت

  ببطن ترمي كالنجوم العوامت رعى اهللا أخواين الذين عهدته

   آل حامتوأبنا أخيه الغر من عليا حليف النجدة ابن حممد

  وسيد أهل العلم حيي بن سامل وكم يف ترمي من فقيه مهذب

وقد قتال شهيدين يف فتنة  وله أخ امسه أمحد يذكر باخلري والفضل قال فيه باخمرمه كان فقيها صاحلا
  .)٢()هـ٥٧٥ (الزجنيلي سنة

ه والنحو واألدب ابن أيب ذؤيب الشبامي كان فقيها فاضال عاملا بالفق ومنهم حممد بن عبداهللا احلضرمي
 وقد نظم التنبيه مسع صحيح البخاري على أيب )ومنهم ابن أيب ذؤيب شاعر جمود(شاعرا جميدا قال ابن مسرة 

  .)٣( وهو شاعر أورد له يف السلوك بعض األبيات، كما مر)هـ٥٦٧ (نزار جبامع شبام سنة

 ذكره الذهيب يف ،انتقل إىل ظفارومنهم حممد بن عبداهللا بن محاد الشبامي املعروف بابن املدير والذي 
  .)٤( كان فقيها كبريا تفقه به احملدث ربيعة احلضرمي وابنه إبراهيم فقيه أيضا)هـ٥٨٦ (السري وقد توىف

وهناك فقهاء ذكر ابن مسرة منهم باهلجرين أبا زنيخ وقال فيه اجلندي يف السلوك بأنه كان فقيها ومنهم 

                                                 
 ).٥٥٦-٥٥٣ (تاريخ شنبل سنيت) ١/٣٧٦( حتفة الزمن) ١/٤٦٤( حتفة الزمن) ١/٣٦٤( السلوك) ٢٢١ (طبقات فقهاء اليمن) ١(
 بكر  وذكر امللك األفضل يف العطايا أنه ملا أمر بقتلهما قال القاضي أبو           ) هـ٥٧٦ (املراجع السابقة والذي يف تاريخ شنبل أن قتلهما كان سنة         ) ٢(

اليت قتل فيهـا فقهـاء      (قول ابن مسرة يف طبقاته عن فتنة الزجنيلي         .ألخيه ملا قدم للقتل أتسبقين إىل اجلنة ال بأسعليك وإىل مثلها يكون السباق            
 .يفيد كثرم اليت مل يصل إلينا من أفرادها إال الرتر القليل) حضرموتوقراءها قتال فقهاء حضرموت وقراءها قتال ذريعا

 .وانظر وطرز أعالم للخزرجي وقالدة النحر) ١/٣٦٧( حتفة الزمن) ١/٤٦٣( السلوك) ٢٢١ (ات فقهاء اليمنطبق) ٣(
  .سري أعالم النبالء ترمجة أيب نزار) ٤(



 

١٨  

وكذا حممد بن  مسكنه ترمي:  قال ابن مسرة فيه)هـ٥٥٣:ت (ام العمراينحممد بن عبد اهللا الذي رحل إىل اإلم
  . ومنهم حممد بن داود كان نظري ابن أيب الذئب،مفلح احلضرمي الذي سأل العمراين عن مشكالت املهذب

  : القراءات والتفسري:ثالثاً

 ي بأم فقهاء قراءسبق الوصف الذي أطلقه ابن مسرة على علماء حضرموت الذين تعرضوا لفتنة الزجنيل
وقد عرفنا خدمتهم للمذهب الشافعي واآلن نريد أن نتعرف على دورهم يف علم التفسري والقراءات ونستطيع 
 القول أم قد اهتموا بالقراءات السبع كما سبق ذكره يف ترمجة حيي بن سامل أكدر، وبالرجوع إىل ما قبل سنة

ند حممد بن أمحد احلاسب صاحب عمارة وكان يقرأه  جند وجود حرف أيب عمرو بن العالء ع)هـ٥٣٩(
ومن أعالم املفسرين أبوبكر علي بن أمحد بابكري الترميي القارئ واملفسر )١(عليه بالنهار بالليل يقرأ عليه الفرائض

 وكانوا يف .…لقيت أبا بكري هذا يف عدن له مست وهيبة حمافظاً على الصالة يف أول وقتها(قال ابن مسرة عنه 
 يف )هـ٥٧٥ ( قتل شهيدا يف ترمي سنة) يقرأون على هذا الفقيه أبا بكري تفسري الواحدي وكتاب النجمعدن

وكذا أبو العباس سامل بن عبد الكرمي بافضل الترميي املفسر الفقيه من أركان  )٢(غزاة الزجنيلي السالف ذكرها
 وله قصيدة رائعة تسمى ، القشريي له ذيل على تفسري،هذه املدرسة وأساطينها وصاحب الرحلة إىل العراق

  : وقد مدحه اإلمام حممد بن علي القلعي بقوله)هـ٥٨١ (القصيدة الفكرية تويف بترمي سنة

  عجبا وحق هلا الفخار األكرب جرت ترمي على ارة ذيلها

  مل يستطعها منجد ومغور نال ابن فضل يف الفضائل رتبة

  ط واإلسكندروما حوى سقرا فقه ابن إدريس وإعراب اخلليل

  )٣(عما يؤود قناا أو يكسر فبسامل سلمت شريعة أمحد

  :وقد خترج على أيدي شيوخ مدرسة الفقهاء والقراء حبضرموت جيل من الشيوخ أبرزهم

الفقيه علي بن أمحد بامروان نور الدين أبو احلسن املرواين صاحب رسالة حترير األيدي والعقود وألفاظ 
 بن علي القلعي شيخ الشافعية مبرباط وأفاد العلم بترمي حيث مسجده القائم ا إىل الطالق خترج باإلمام حممد

 )٤( وقربه بترمي)هـ٦٢٤ (اآلن ومن أشهر تالميذه الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي تويف الفقيه بامروان سنة
بقات الشافعية الكربى  ذكره السبكي يف ط.والفقيه حممد بن عبدالرمحن بن زكريا أبو حممد باعبيد الترميي

                                                 
كبـار  املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد لعمارة بن علي وفيه قصة طريفة لعمارة مع الفقيه احلاسب احلضرمي وقسمتهلفريضة بين زريق اليت عجز                      ) ١(

 ).١٧٢-١٧١ (الفرائضيني عن حلها ال يسمح املقام بسوقها فانظر
 .وانظر قالدة النحر) هـ٥٦٧ (تاريخ شنبل سنة) ١/٣٦٧( حتفة الزمن) ١/٤٦٤( السلوك) ٢٢١ (طبقات فقهاء اليمن) ٢(
 .الرحلة ذكرها اخلطيب يف بداية اجلوهر الشفاف) ٣(
 .ظ الطالق للفقيه بامروان يسر اهللا إخراجهاحققت رسالة حترير األيدي والعقود وألفا) ٤(



 

١٩  

 ومنهم السلطان عبداهللا بن راشد )١()هـ٦١١:ت (مؤلف كتاب اإلكمال ملا وقع يف التنبيه من اإلشكال
 مث رحل إىل مكة فسمع )هـ٥٨٠ (وقد قرأ صحيح البخاري على الفقيه حممد اهلجراين سنة القحطاين

 ومنهم احملدث علي بن )٢()هـ٥٨٨ (نةاألحاديث على ابن أيب الصيف وابن املقدسي وابن عساكر وذلك س
 حممد بن جديد الذي ينتهي نسبه للمهاجر أمحد بن عيسى رحل إىل مكة ومسع من ابن أيب الصيف مبكة

  .)٣()هـ٦٠٩:ت(

وقد تلقى الفقيه املقدم اآليت ذكره العلوم الشرعية على أعالم هذه الطبقة وأخذ عن الفقيه بامروان 
زخ بني ذهاب الفكر اإلباضي الذي متكن يف حضرموت من أوائل القرن الثاين وباعبيد وتعد هذه الفترة بر

وقد شهدت ضة شهد بوجودها  اهلجري حىت أواخر القرن اخلامس وبني التصوف يف بداية القرن السابع
 ، ومجع األحاديث النبوية،إن أهل حضرموت كانوا مشتغلني بالعلوم الفقهية( :الشلي يف املشرع الروي فقال

 ، فأظهر الفقيه املقدم علومها، وال من يكشف اصطالحتهم السنية،مل يكن فيهم من يعرف طريق الصوفيةو
  .)٤()...ونشر يف تلك النواحي أعالمها

  : دخول التصوف إىل حضرموت:ثانياً

 رائد التصوف حبضرموت كما سبقت إليه )هـ٦٥٣ ( املتوىف الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوييعد
وملا كان الشيخ يف الطريقة الصوفية يعترب احملور  ومدار حقيقتهاالطريقة احلضرمية قطب  وهو ريباًاإلشارة ق

الذي تدور حوله كان البد من ربط الطريقة احلضرمية بأمهات الطرق وشيوخها حىت تنتسب له بالوالء 
 - املغريب لشيخ أيب مدين شعيبل نسبة - الطريقة املدينيةوقد مت ربط الطريقة احلضرمية ب .وينتفي عنها اإلدعاء

 لنا كتب التراجم يف قصة مفادها أن الشيخ أبا هنسج ولكن مل ترد كيفية هذا االرتباط إالّ على شكل غزل
 بالطريق !! وأخربه بأنه ميوت،مدين شعيب املغريب بعث عبد الرمحن املقعد إىل حضرموت من أجل التحكيم

ذهب إىل حضرموت جتد فيها الفقيه حممد بن علي باعلوي عند ا :قال لهفلما كان مبكة أرسل عبد اهللا الصاحل و
الفقيه علي بن أمحد بامروان يستقي منه العلم طارحاً سالحه على رجليه فاغمزه من عند الفقيه وحكمه 
وألبسه فذهب ووجده كذلك فغمزه وحكمه وألبسه اخلرقة مث كسر الفقيه املقدم السيف وعاد إىل شيخه بزي 

  .)٥(....ةالصوفي
  :خلصها بلفقيه بقولهوهذه القصة 

  أبو علوي ذو املعايل العلية وشيخهم الغوث الفقيه حممد

                                                 
 .طبقات الشافعية للسبكي الد السادس ترمجة املذكور) ١(
 .هـ) ٥٨٨-٥٨٠ (تاريخ شنبل سنيت) ٢(
 .انظر عقود الآلل لعيدروس بن عمر احلبشي ذكر أسانيد ابن أيب الصيف يف روايته صحيح البخاري ومسلم) ٣(
 ).٢/٥(املشرع الروي ) ٤(
  .نظر احلكاية السابعة والعشرين من اجلوهر الشفافا) ٥(



 

٢٠  

  ثوى يف ترمي البلدة احلضرمية إمام الطريقني احلسيين نسبة

  أبو مدين مشس القرى املغربية ومرجعه يف لبسه وانتسابه

  كةلدى املوت فيها املقعد أوصى مب خبرقته قد أرسل الصاحل الذي

الذي أرسله إىل الفقيه عبدالرمحن املقعد مندوب أيب مدين وهكذا مت االرتباط بني الطريقتني عن طريق 
كلف عبد اهللا الصاحل املغريب بتنفيذ املهمة فكان هذان الرجالن واسطة بني الشيخ وقد مات مبكة وقبل موته 

 )هـ٦٧١:ت (ن عيسى العمودي وممن حكمه مبعوث أيب مدين من شيوخ حضرموت أيضا سعيد ب.هوتلميذ
  .بقيدون من بلد دوعن

  :الفقيه بامروان وتلميذه الفقيه املقدم

له ملّا اختار الفقيه املقدم طريق التصوف وحلق رأسه وسلك مسلك الصوفية ولبس اخلرقة املدينية قال 
فقر وقد أذهبت نورك وقد رجوناك أن تكون كابن فورك واخترت طريق التصوف وال : علي بامروانشيخه

 وبه على النفس والشيطان أنتصر وال أتباعد ، الفقر فخري وبه أفتخر: فرد عليه.كنت علي املقدار والقدر
  .)١(فهجره شيخه إىل أن ماتفلما عنكم إعراضاً وال تبدلت عنكم معتاضاً 

ولشدة هذا ومن مث ارتبط اسم الفقيه بامروان بالفكر الصويف كون الفقيه املقدم تلميذه هو حامل لوائه 
ومنهم ( :االرتباط وهم اجلندي يف كتابه السلوك حني ذكر من غفل عنه ابن مسرة من فقهاء حضرموت فقال

أبو مروان لقباً وامسه علي بن أمحد بن سامل بن حممد بن علي كان فقيهاً خرياً كبرياً عنه انتشر العلم حبضرموت 
ل من تصوف من بيت باعلوي إذ هم إمنا يعرفون بالفقه انتشاراً موسعاً لصالح كان وبركة يف تدريسه وهو أو

  .)٢( هـ. ا).وملا بلغ الفقيه ذلك وأن هذا تصوف هجره

أعظم أنواع اإلنكار  وهذا اهلجر يكشف عن الرتاع الذي كان بني الفقهاء والصوفية وميثل هذا اهلجر
  .)٣(على مبادئ املتصوفة وأفكارهم

 والفقه الذي كانوا ال يلون على غريه إىل طريق الفقر وجاء وأسفر هذا احلدث عن حتول جمرى العلم

                                                 
 .انظر احلكاية السابعة والعشرين من اجلوهر الشفاف وانظر قالدة النحر للطيب باخمرمه) ١(
 -وبـه  (السلوك للجندي وقد أزال هذا اإلشكال ما ورد يف النسخة اليت اعتمد عليه حسني األهدل يف حتفة الزمن فقال نقال عـن اجلنـدي          ) ٢(

 تفقه حممد بن علي باعلوي وهو أول من تصوف من بيت باعلوي إذ هم إمنا يعرفون بالفقه والشرف وملا بلغ الفقيه أب مروان أنه                         -بامروان  
 ).٢/٤٢٨() تصوف هجره كذا قال اجلندي

تويف اإلمـام بـامروان     لربقة وغريمها أنه ملا     حاول املتصوفة إزالة هذه الوحشة بني الشيخ بامروان والفقيه املقدم فزعموا كما ورد يف اجلوهر وا               ) ٣(
والفقيه حممد بن علي غائب عن البلد فلما علم مبوته سار إىل ترمي فوجده قد دفن فدخل املسجد اجلامع وطلع منارته وآىل أن ال خيرج حـىت                           

وقال له يترجاك أهل الربزخ كما يترجـى أهـل          يأتيه الفقيه بامروان من قربه وجيتمع به يزيل ما يف خاطره فأتاه أبو مروان ومت االجتماع به                  
وهذا ال شك أنه من األوهام والتخييالت الـيت  !! اخلريف وقد مسع ذلك محيد املؤذن عندما أراد أن يؤذن لصالة الفجر كما تزعم هذه الرواية     

 .تروى بال زمام



 

٢١  

ليلفت أهل حضرموت عن اشتغاهلم بالعلوم الشرعية وجادة العلم وناديه ليدخلوا يف شعب التصوف التصوف 
 وقد واجه الفقيه املقدم صراعا عنيفا ومواجهة صلبة خوفا من إصابة اجلسد العلمي ذا الدخيل يف نظر ،وواديه
  .اء الذين يرون متايز املذهبني وافتراق الطريقني وأما ال يلتقيان كما قيلالفقه

  شتان بني مشرقا ومغربا راحت مشرقة ورحت مغربا

وقد توج هذا الصراح يف أعلى مراحله باهلجران ومل يسلم الفقيه املقدم يف ترقيه يف مدارج التصوف بعد 
ات من قبل معاصريه ممن هو على خط التصوف كالشيخ ذلك من توجيه أصابع النقد ملا قد يبديه من شطح

فضال عن غريه من الفقهاء مثل بافضل يف  - الذي تعرض له يف رسالته حتفة املريد - حممد بن علي باطحن
 الذي يأيت احلديث عنه يف ذكر )ما يل حاجة إىل حممد وحممده( :اإلنكار على ما نسب للفقيه من قوله

  .الشطحات

ن أمحد الشاطري يف حماضرة سرية السلف من بين علوي احلسنيني ببعض علماء ترمي ملا وقد عرض حممد ب
اعترضوا على منحى التصوف واعتربهم خيافون من ضياع آماهلم العظمى اليت يأملوا من زعامة وقيادة وإمامة 

تباعه وساللته هي وغريها قال ولكن هؤالء الناقمني يظنون أن الطريقة اليت سيجري عليها سيدنا الفقيه وأ
وهذا من باب إلقاء الكالم على عواهنه من غري نظر إىل سياق أو سباق للحادثة ومن  )١(...طريقة صوفية حبتة

  .السهل اام املخالف بظنون ومهية ال توجد إال يف الذهن حيث أنه مل يذكر أي دليل يؤيد ما ظنه

  :الفقيه املقدم حممد بن علي الظفاري

الذي شارة إىل وجود إرهاصات كانت تبشر بدور الريادة الذي يضطلع بالفقيه املقدم والبد هنا من اإل
وما يذكر عنه من امتالكه مؤهالت متكنه من السري يف هذا الدرب تكمن يف رتبطت بامسه املدرسة احلضرمية ا

 املقدمة أسبقية التصوف  ومما هو جدير باإلشارة إليه يف هذه،ما بثه من أحواله الغريبة يف الرسائل إىل الظفاري
يف الظهور على يد الشيخ تاج العارفني وسعد الدين حممد بن علي الظفاري الذي أخذ العلوم الشرعية على يد 
حممد بن علي القلعي وسامل بن عبد الكرمي بافضل وحممد بن علي صاحب مرباط مث رحل إىل امة وأخذ 

 سنة بأخذه عن الشيخ علي احلداد عن الصويف )٢٥( األسدي الطريقة القادرية وحتكم للصويف الشهري عبداهللا
 ،القرآن دواء القلوب واألبدان:  ومن كالمه)هـ٦٠٧ (عبدالقادر اجليالين وقد تويف سعد الدين بالشحر سنة

 )٢(. اجلهل يف العقائد أدى إىل االختالف ولو حتققوا ملا اختلفوا،ما أعلم شيئا أقسى للقلب من أكل الشبهات
له مساع وتنسب له الكرامات كثرية وقد ألف تلميذه باطحن كتابا يف ترمجته ومساه أنس املستفيد وحتفة وكان 
  .املريد

وملا مل جيد الفقيه املقدم من يشفي غليله من فقهاء ترمي يف خطه اجلديد الذي ارتضاه استعاض عنهم 
                                                 

  ).٣١:ص (سرية السلف من بين علوي) ١(
 .النفحات املسكية) ٢(



 

٢٢  

  :ور الغريبة ومما ورد فيهماوأرسل له رسالتني فيها ما يرد عليه من األم مبحمد بن علي الظفاري
  . إين أقع ما بني فزة واقشعرار ونزاع وذوبان يف بعض األحوال-

  . إين كأين داخلين غري جنسي فإذا طلبت ما إليه غايته أجده يوجد يل عاملا وصفة وحاال واستقرارا-
  . إين يف حايل الذي استفزين أجد حقيقة الذات-

  .)١(إنسانييت وإا تأخذ من مجيع جوارحي يف لباا إين أجد الصورة املقابلة يل تشبه -

يف السلسلة القدوسية بتفسري العبارة األخرية تفسريا يتفق  - احلفيد - وقد قام شيخ بن عبد اهللا العيدروس
على قدر لطافة قلب العارف املواجهة للملكوتيات العلوية تنعكس عليه أشعة أنوارها (مع القول بالقطبية فقال 

ألسراره بأسرارها وإذا وصل العبد إىل هذا املقام مسي حينئذ عبد اهللا وناب عن اهللا يف كل شيء ونال وتتجلى 
أنه عرج به يف ليلة   ومما كتب إليه أيضا كما يف اجلوهر الشفاف)٢()هـا .اخلالفة العظمى وبلغ الوالية الكربى

  . وسيأيت بيان ذلك)٣(!سبع مرات
عدم ذكر الدور الذي قام به حممد بن علي الظفاري يف ريادة :أمران أحدمهاوامللفت للتأمل يف هذا املقام 

التصوف إذ أنه عكف حنو ربع قرن يتلقى الطريقة الصوفية من أقطاا بل وسنده يعد عاليا إذ أن بينه وبني 
يد وكان حني وافاه يف عرفات فأخذ عنه ال اجليالين اثنان بل هو أعلى من ذلك فقد اجتمع األسدي باجليالين

  .)٤(.قد أخذها من ابن احلداد قبل هذا فيكون بينه وبني اجليالين األسدي فقط

والثاين عدم إرتباط الفقيه املقدم مبحمد بن علي الظفاري بأخذ الطريقة القادرية مع قرا منه بالشحر ومل 
ذين اإلشكالني رمبا يكون وراء يكن حمتاجا النتظار اخلرقة املدينية من املغرب ومل تٍبن لنا املراجع شيئا من ه

  .يف مزامحة حممد بن علي الظفاري للدور الريادي للفقيه املقدم واملسألة حتتاج إىل مزيد حبث ذلك خبيئة تكمن
  

                                                 
 ).٢٧٢:ص ( العقد النبوي)٢٠٤:ص( الربقة املشيقة) ١(
 ).٤١١ ()٢:ص() ٢(
 .!!وقيل سبع وعشرين مرة وقيل سبعني مرة) ٧٩:ص) (٣(
 ).١٧٩:ص (طبقات اخلواص للشرجي) ٤(



 

٢٣  

  

  الفصل الثاين
  التصوف العملي

  : الرياضة وااهدة:أوالً

ه بالفناء والكشف أو إن التوحيد الذي يسعى الصوفية يف حتقيقه والوصول إليه يتمثل يف ما يسمون
يف الكربيت األمحر بأن الفناء   وقد عرب العيدروس، حني يرتفع احلجاب، ومكاشفة األسرار،مشاهدة األنوار

وقد  )١().وحقيقة التوحيد ما قال األكابر من الصوفية وهو حمو البشرية وجترد اإلهلية( :حقيقة التوحيد فقال
وليس مع اجلميع منه إال امسه وال يصل الواصلون إال إىل القشر من (تأخر الناس عن فهمه فضال عن التحقق به 
 تعالت ، فهو الواحد املوحد لنفسه، وانطمست كثرته يف تفريده،رمسه إال من فناه التوحيد عن توحيده

و  مث حني يرجع عن الفناء ويصحو من احملو فإنه يرتل مقام البقاء أو مقام الغوثية أ)٢(!)!وحدانيته عن التوحيد
  .القطبية

 والرياضة ،ولكن ال يتأتى الوصول إىل هذه احلقيقة إال عرب الرياضة اليت تؤهل صاحبها لتبوأ هذا املقعد
 اخللوة( وتتألف عند الغزايل من أربعة أمور هي ،هي جماهدة النفس حىت متوت لتحيا بإشراق األنوار واملشاهدة

 أي طريق ، أو العلوم الغزالية،تأخرون التصوف السين وهي اليت يطلق عليها امل)السهر - اجلوع - الصمت -
التربية وتصفية الذات وتطهريها من رعوناا حىت تطيق محل السر وتنال املقصود وما يزال الصويف يسعى يف 

وال يصل أحد إىل شيء من ( ويظفر بالكشف فيمتلك اخلوارق كما مت تقريره ،حتقيقها حىت يعانق املقصود
 ويتعرى عن ، ويتحقق بكتمان األسرار، تصري نفسه يف غاية من اللطافة بواسطة الرياضةهذه اخلوارق حىت
 والسالك وإن بلغ كل مبلغ يف رياضة النفس وجماهداا فال بد وأن تبقى عليه بقايا من ...احلظوظ النفسية

  .)٣()!! فال تنمحق تلك الرعونات بدون الفناء الصرف،رعوناته وعوائده والتفات إىل األكوان
  :وقد صاغها شعرا مع الغاية منها أبو بكر بن سامل يف التائية من الديوان بقوله

  ودع من متىن باألماين الردية فيا سالكا اسلك طريقة من حنا

  وأصمت فإن الصمت فيه السالمة وصم دهرك الباقي وقم فيه يف الدجى

  وأدخل رياضات النفوس النفيسة وعش بالقناعة فهي كرت ومعدن

                                                 
 .)٦٦:ص(ضمن اموعة العيدروسية ) ١(
  ).٢/٥٠٤ (السلسلة القدوسية نقله عن العيدروس) ٢(
مجع الرياضة والكشوف ومل يـزل يرقـى إىل أن          : وقال يف العينية يف صفات الويل وأحواله      ) ٨٥-٨٣:ص (قال ذلك احلداد يف إحتاف السائل     ) ٣(

 .يستجيب إذا دعي



 

٢٤  

  وكن سائحا فيها وخل الرئاسة هد ففيه نعمة الدين والدناوأز

  وتعطى لتصريف لقول املشيئة فتصبح خمطوبا لكل كرمية

 فالنقل ال يفضي بالسالك إىل الوصول إىل الغاية بل ال بد من الرياضة القائمة على األركان األربعة وهي
  :وقد مجعتها يف بيت من قصائدي وهو هذاقال علي بن أيب بكر السكران ) اجلوع والصمت والسهر واخللوة(

  وجوع وصمت مع سهاد مداوم وأركان بنيان الرياضة عزلة

  .ورمبا استعاض صوفية حضرموت عن الصمت بالذكر وهو ما عليه األكثرون

فال بد إذا من جهاد النفس مبا يفيد موا بإرهاقها إرهاقا شديدا ذلك بأن النفس هي العدو األكرب 
 فيصل السالك إىل بغيته وقد نقل العيدروس ، حىت تتمزق حجبها،دها إذا هو األكرب عندهم فجها،لإلنسان

 وأفنوا ،والصوفية ماتوا قبل أن ميوتوا(وقال أيضا  إمجاع الصوفية على أن احلجاب بني العبد وربه هي نفسه
  .)١() قبل أن يفنوا،أنفسهم وغريهم

  : التائيةوعرب عن ذلك أبو بكر بن سامل بقوله من قصيدته

  كئيبا فإن املوت يف تلك راحة فمويت ا أصل احلياة فمت ا

  :وقال احلداد يف شعره يف املعىن نفسه

  إال هو يف ملك ويف ملكوت اهللا ال تشهد سواه وال ترى

  حىت تراه وقل لنفسك مويت سافر إليه مة علوية

 ويتقدس ،عبد فريتقي إىل مرتبة أهل الصفاتوهكذا مت تقرير أن الرياضة وااهدة والرقائق ترقق كثافة ال
 فيتمكن من الطريان يف اهلواء واملشي على ، وتنصقل جسمانيته بأوصاف روحانية،عن كدورات النفس

  .)٢(!!..املاء

ففسر احلداد ) وشاهدوا فانتفى احملال قد اقتدوا مث اهتدوا(وقال أبوبكر العدين يف قصيدة الوسيلة باألولياء
 مع ، وحسن الرياضة للنفوس بفطمها عن مألوفها ومعتادها،موا األصلني العلم والعمل بهذلك بأم أحك

 وحتققوا حبقائق ، فشاهدوا عامل امللكوت، وانفتحت بصائرهم، فتنورت سرائرهم،التوجه الصادق إىل اهللا تعاىل
  .)٣(... وأما وجوده فلم يزل منتفيا، أعين انتفاء شهوده،فانتفى احملال حينئذ! !الالهوت

                                                 
وأما حديث موتوا قبل أن متوتوا فقد ورد يف كشف اخلفاء أنه غري ثابت كما قال ابن حجر                  . والكربيت األمحر ) ٦١:ص (انظر العرف العاطر  ) ١(

  .جيالين بقوله مت ألف ميتة فصاغه شعرا فيكم قتلت ألف ميتة من قبل احلماموقد أخذ أبو بكر العدين ما نسب لل
  ).١/٢٣٨( السلسلة القدوسية) ٢(
  ).٨٠:ص (إحتاف السائل) ٣(



 

٢٥  

 مث ،وكتب متصوفة حضرموت ورسائلهم ووصاياهم مألى باحلث على االستمساك بالكتاب والسنة أوال
 وحنن هنا نذكر ما توادت عليه ، وتوصال إىل الكشف واملشاهدة أخريا،الولوج يف الرياضة وأركاا ثانيا

  :ها من شرح العينية مبا يغين عن غريهامن جماهدات مشاهري الطريقة ننقل - السيما املتعلقة بالتراجم - املصادر
أقبل على ااهدات العظيمة ( كان يتخلى يف شعب النعري وقد )هـ٦٥٣:ت (فالفقيه املقدم -

 وسطعت على قلبه أنوار مشوس ، حىت ترادفت عليه الكشوفات، واخللوات الغيبية،واملكابدات الشريفة السرية
 والفتوحات اإلهلية والعطايا ،انه من حبور العلوم اللدنية وانفجرت ينابيع احلكمة على لس،املشاهدات
  .)الرمحانية

 وكان جياور عند قرب النيب هود عليه السالم ،كان كثري اخللوة )هـ٧٠٩:ت ( علي بن علوي بن الفقيه-
  .رجب وشعبان ورمضان

دا ونصف  مكث أربعني يوما ومل يأكل فيها إال م)هـ٧٦٧:ت ( حممد بن علوي بن أمحد بن الفقيه-
  .وغاب عن أهله سبعة أيام فوجدوه يصلي يف شعب النعري

 كانت له ااهدات العظيمة مل ينم ثالثا وثالثني سنة وكان ميكث على )هـ٨١٨:ت (السقاف -
  .الكف من الطحني ليايل

  .مكث أحد عشر شهرا ال ينام ليال وال ارا )هـ٨٢١:ت (بكر السكران  أبو-

كان يف بدو أمره كثري ااهدة ويرى كأنه عليل ومكث حنو ثالثني سنة ( )هـ٨٣٣:ت ( عمر احملضار-
 التمر ويقول التمر أحب الشهوات إيل فلذلك منعته نفسي ومكث مخس سنني ال يأكل شيئا ما يقتاته لال يأك

نقص ومكث شهرا يف ريدة املشقاص ال يذوق إال املاء ومع ذلك مل ي الناس هكذا رواه عنه عبداهللا العيدروس
من قوته وال من اجتهاده شئ وال من مواقعته للنساء وطوى مرة أخرى أربعني يوما مل يذق فيها طعاما وال 

  .) وأخذ جماورا عند قرب النيب هود عليه السالم حبضرموت شهرا مل يأكل سوى رطل مسك)١(شرابا
 إذ ذاك يقتات من  هـ ابتدأ يف جماهدات النفس وهو ابن ست سنني وكان٨٦٥ عبداهللا العيدروس ت-

  ....مثر العشرق ومكث سنتني يفطر على سبع مترات إال شيئا من الليايل

 كانت له الرياضات العظيمة مل ينم عشرين سنة وكان يف )هـ٩١٤:ت (أبوبكر العدين العيدروس -
 بقراءة صغره خيرج هو وابن عمه الشيخ عبدالرمحن بن علي إىل شعب يف ترمي يتعبدان فينفرد كل واحد منهما

  .عشرة أجزاء من القرآن يف الصالة ويرجعان قبل الفجر

                                                 
 ألحد أمرين إما نور التجلي الغالب عليه حبيث مينع النفس من تصرفها يف البـدن                - كما يف العرف العاطر      -وتفسري طي أربعني يوما وحنوها      ) ١(

أبيت عند ريب يطعمـين  (قال وحينئذ يتحقق صاحب هذه احلالة معىن قوله       .التحليل والتغذية وإما الفرح بربه فإن برودته تذهب حبرارة اجلوع         ب
أي تسكن نفسي يف املقام الروحاين عند احلضرة اإلهلية تطعمين مذاق جتليها وتسقيين شراب حمبتها فيصري عوضـا عـن الـشراب                      ) ويسقيين

  ).٧٥-٧٣:ص (سوسنيوالطعام احمل



 

٢٦  

اهللا اهللا يف العزلة عن الناس إال عند الضرورة ( من وصاياه )هـ٩٢٣:ت (الرمحن بن علي السكران  عبد-
لويل ودم على تالوة القرآن وقولة ال إله إال اهللا وال تترك قيام الليل أصال فإن اخلري كله مجع فيه وما عقد والية 

وقال بعض الصاحلني عليك بالسهر وإن مل يكن بعبادة فاملراد االستيقاظ فإن  ..من أولياء اهللا إال بالليل
 بغريه إال فيما ماستطعت أن ال تكون آخر الليل إال مستيقظا فافعل واهللا اهللا يف الصمت والذكر وأن ال تتكل

  .)البد منه

ه كثرية مل ينم مخس عشرة سنة ومل يأكل ومل  كانت جماهدات)هـ٩٦٩:ت ( أما معروف بامجال-
يشرب مثلها وقد حيصل له بعض الليايل أنه يذكر اهللا أربعني ألف مرة ما بني تسبيح وليل وصالة على النيب 

  .)١(صلى اهللا عليه وسلم
 طوى ثالثة أشهر يف وادي يبحر صائما متعبدا ال أنيس له وال )هـ٩٩٢:ت ( وأبو بكر بن سامل-

كث مخسة عشر سنة مل يطعم غري اللنب والقهوة البنية وقد يطوي األسبوع واألسبوعني وقد متضي له جليس وم
  .)٢(السنة ال يغمض العني

ومريد أمحد بن اجلعد  -تلميذ الفقيه املقدم-  )هـ٦٨٧:ت(غري أن جماهدات عبداهللا بن حممد باعباد 
اثين عشر سنة يف  -مت يف مسجد اخلوقة بشبام أق:بلغت أربعمائة ركعة يف كل يوم وليلة قال قد- اليمين

 وال أعرف شيئا من أحوال ،الرياضة والعبادة معتكفا ال أجاوزه إىل غريه إال اجلمعة أو الدار لقضاء احلاجة
  .)٣(. وال أسأل عن شيء من أمور الدنيا إال ما يتعلق بالدين،الناس يف هذه املدة حىت سعر البلد ما أدري ما هو

أنه خارج عن اهلدي النبوي فإن النبوي صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم وينام ويصوم وهذا ال شك 
  .ويفطر ويتزوج النساء كما ثبت يف الصحيح

  :اخللوة ودخول األربعينية

 وكان من بركة جبال : قال خرد باعلوي يف الغرر،األربعينية -ومنهم بعض احلضرميني- أنشأ املتصوفة
  .)٤(صاحليها وأربعينيامترمي أا كانت ا خلوات 

وقد اختار الصوفية اخللوة وعملوا ا لكوا تبديل الصفات املذمومة وأضافوا إليها الصمت واجلوع 
  :والسهر قيل وذه األربع صار األبدال أبدال

  ساداتنا يف من األبدال بيت الوالية قسمت أركانه

                                                 
وقد عقد علوي بن طاهر احلداد عنوانا يف عقود األملاس          ) ٢٣٤-٢٢٠-٢١٤-٢١٠-١٩٦-١٩٤-١٩٢-١٨٤-١٧٥-١٥٧ (شرح العينية ) ١(

 ).٧-١/٦(يف الرياضة وكذا انظر عقد اليواقيت 
 ).٧٧:ص (أغلى اجلواهر) ٢(
 ).٢/١٢٥( عقد اليواقيت لعيدروس بن عمر) ٣(
  ).٩٠:ص) (٤(



 

٢٧  

  )١(واجلوع والسهر الرتيه الغايل ما بني صمت واعتزال دائم

وما اشتهرت األربعينيات عندهم ما اشتهرت عند العيدروس من حيث شروطها وكيفيتها وآداا وقد 
  :نقل عنه يف اختصار السلوك وصية

 فهي اإلثنني واخلميس : فأما خلوة ثالثة أيام، وخلوة أربعني يوما، وخلوة أسبوع،اخللوة خلوة ثالثة أيام(
 وترك النظر إىل ، وأكلة بعد العشاء،ليل والنهار واالعتزال يف زاوية وهلا وظائف دوام الذكر بال،واجلمعة
 والصالة على ، يا كرمي يا رحيم ألف مرة: وال ينام حىت يقول قبل النوم على طهارة يف خلوة وحده،احلرام

من  فبالصوم والعزلة والسهر والذكر إال : وأما خلوة األسبوع. فقد صح فتح جلماعة يف هذه،النيب ألف مرة
  .)٢() واألربعينني، وكذلك خلوة الشهر، وترك ذكر الدنيا وأهلها،ضرورة

 وإن مل ،وقوت من يدخر األربعينية أن يقنع باخلبز وامللح ويتناول كل ليلة رطال واحدا يتناوله بعد العشاء
ن أراد التقليل  وإ، وإن كان اإلدام يقوم مقام اخلبز ينقص من اخلبز بقدر ذلك،يصرب على اإلدام تناول اإلدام

  .)٣(يزن قوته بنوى دقل خفيف وينقص كل ليلة حبة من نوى ذلك التمر

وقد أدخل العيدروس أخاه عليا اخللوة  وقد يدخل املريد اخللوة فما يلبث ا إال قليال فيصل إىل املقصود
 له بكل حرف من سبعة أيام وأمره بقراءة أمساء اهللا احلسىن بغري صيام فما مضت تلك األيام إال وقد برز

 ج وأدخل ابنه أبا بكر العدين اخللوة أيضا مث أمر بإخراجه بعد سبعة أيام وقال ال حتتا،حروفها جسم روحاين
  .)٤(إىل رياضة أصال حبمد اهللا

 ويومها مع مالزمة اجلوع ،وكان العيدروس يشري إىل خلوة خمتصرة وهو أن خيلى املريد ليلة اجلمعة
الطة الناس مع إدمان التوجه إىل اهللا والعكوف على الذكر والتالوة وهو القائل  وترك خم،والسهر والصمت

اعصر جسمك بااهدة حىت تستخرج منه دهن الصفا، وكذا يقول إن الكنوز كل الكنوز يف دفائن 
  .)٥(ااهدات

 س كان حيب اخللوات يف اخلرابات ورؤو)هـ٨٥٧:ت (وممن دخل أربعينيات سعد بن علي مذحج
 اب والفلوات شديد املكابدات وااهدات من اجلوع املفرط والصوم والصمت املتناهي واحلزن املتواصلالشع

                                                 
 ).٢٦:ص (وكب الزاهر ألمحد بن عمر بن مسيطالك) ١(
 ).٨٨:ص(عقود األملاس ) ٢(
 ).٤٩:ص (الكوكب الدري نقال عن العيدروس األكرب تأليف أيب بكر العدين) ٣(
  ).٢١٤-٢٠٠:ص (شرح العينية) ٤(
العطاس أـا أربعينيـة خمتـصرة       ويف وصية ألمحد بن حسن      ) ١٢٧:ص (وانظر العرف العاطر  ) ١/١٠١( مكاتبات احلداد عن عقد اليواقيت    ) ٥(

 ).٢/١١٩( وانظر عقد اليواقيت.وأضاف اخلميس إىل اجلمعة اخلميس



 

٢٨  

 يف أولياته )هـ١٢٩٦:ت (وكذلك علي بن سامل بن شيخ )١(.وكان طوى أربعني يوما مل يأكل فيها شيئا
  .)٢(دخلها مرتني مروضا نفسه على الصوم واإلفطار بلقيمات

أليب بكر  األبواب من شدة الواردات كما نسبوه ني تغلق على صاحبهاوتصل اخللوة أمدها ح
  .)٣(السكران

هذا بالنسبة للخلوة وأما السياحة فاإلشارة إىل وجودها قليل جدا بل هي ليست من الطريقة احلضرمية 
  حني هم بالسياحة مع الدراويش واخلروج إىل)هـ١٢٧٩:ت (كما ورد يف رؤيا صاحل بن عبد اهللا العطاس

 ويورد السواح قصصا ،القفار والرباري ليهيم بسبب شدة اجلذب فإذا بسلفه يقولون له إن هذه ليست طريقتنا
 حني سافر مع ثالثة من السواح على ، كإيراد عيدروس بن حسني العيدروس قصة غريبة،عجيبا يف سياحتهم

  .)٤(قدم التوكل والتجريد إىل السند

  :مثار ااهدات

وأنتجت هلم تلك ااهدات علوما ( : يف عقد اليواقيت)هـ١٣١٣:ت (ر احلبشيقال عيدروس بن عم
  .).. فملؤوا الدفاتر بآثارها وحتدثوا مبا أنعم اهللا عليهم به كما يف الكتاب ايد،ومعارف وكشوفات

وما  ، وهذه الدفاتر املشار إليها آنفا هي أمهات املصادر اليت تعج باحلديث عن اخلوارق والكرامات:قلت
خالفا ملا ، ذكروه من شطحات أفاض ا لسان اجلمع بعدما أفضت إليها ااهدات سنعرض له يف فصل خاص

ينوح به الذين يتوارون من ذكرها مع أن بعض أرباا يصرح أنه قاهلا حتدثا بالنعمة وعمال باألمر الوارد يف 
  :ذلك وقد نسبو للجيالين

  ذن حىت تعرفون حقيقيتأتى اإل وما قلت هذا القول فخرا وإمنا

 فهذا ملن انكشفت له حقيقة نفسه الشريفة وانقشعت عنها احلجب :قال مؤلف عقد اليواقيت معلقا
 وروحه ، وصارت نفسه مطهرة قدسية، وانفصلت عن قالبها السفلي!الكثيفة ووصلت إىل عاملها العلوي

والكشوفات ، واالنفعاالت التصريفية،العادات فحينئذ تكون هلا الكرامات وخوارق ،طاهرة إىل أوطاا العلوية
  .)٥(الغيبية

                                                 
وانظر الكواكب الدرية وقد ذكر هذه اخللوة وآداا وطرق الدخول فيها حممـد بـن     ) ٣٣:ص (والدر املدهش البهي يف مناقب سعد بن علي       ) ١(

 .يب السلوك إىل ملك امللوكيف رسالته ترت) هـ٩٣٠ (عمر حبرق احلضرمي املتوىف
 ).٤٩:ص (نقال عن فيض اهللا العلي للمذكور كما يف تعليقات عبد اهللا بن حممد السقاف رحلة األشواق القوية) ٢(
 ).٢/٣٣ (املشرع الروي) ٣(
 . واقعة خيربويف القصة لقاءهم بيهودي رأى اإلمام علي وحضر) ٢٠٣-١/٥٤ (تاج األعراس يف مناقب صاحل بن عبد اهللا العطاس) ٤(
ولو توجه العارف إىل جبل ليزول أو حبر ليغور لكان ذلك بقدرة اهللا تعاىل وال               ( وقال احلداد    )١/٧(عقد اليواقيت لعيدروس بن عمر احلبشي       ) ٥(

) ظ النفسانية يصل أحد إىل شيء من هذه اخلوارق حىت تصري نفسه يف غاية اللطافة بواسطة الرياضة ويتحقق بكتمان األسرار وتعرى من احلظو                    
  .)٣٤(ذخرية املعاد 



 

٢٩  

وهذا يدل على اغتراب الفكر الصويف يف نزعته الفلسفية عن معاين اإلسالم من خالل التأثر مبناهج أجنبية 
حماوال صياغتها وصبغتها بالرؤية اإلسالمية حني تقود هذه الرياضات وااهدات إىل انكشاف احلقائق وجتعل 

على استعداد لتلقي املعارف والعلوم والكشوفات وهو أيضا مسلك أهل الوحدة على لسان ابن السالك 
  :الفارض بقوله

  وصفت سكونا عن وجود سكينة فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما

  وهادي يل إياي بل يب قدويت فمن بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي

تني األوىل هي طريقة السنة والثانية مشوبة ويرى ابن خلدون يف فتوى له عن التصوف أن للمتصوفة طريق
بالبدع وهي طريقة قوم من املتأخرين جيعلون األوىل وسيلة إىل كشف حجاب احلس ألا من نتائجها ومن 

  .)١(...هؤالء ابن عريب وابن سبعني
قال  ، وعناه بكالم قيم،فالرياضة حني يتوصل من خالهلا إىل الكشف تعد مسلكا خمالفا نعاه ابن القيم

 ، ومن كيد الشيطان ما ألقاه إىل جهال املتصوفة من الشطح واخللوات وأبرزه هلم يف قالب الكشف:فيه
والكشف عند الصوفية الزعم باإلطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية وجودا وشهودا وعندما أبرز 

 وفتح هلم أبواب الدعاوى اهلائالت هلم يف قالب الكشف من اخلياالت أوقعهم يف أنواع األباطيل والترهات
وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن هم سلكوه أفضى م إىل الكشف والعيان وأغناهم عن التقيد بالسنة 
والقرآن فزين هلم رياضة النفوس وذيبها وتصفية األخالق والتجايف ما عليه أهل الدنيا وأهل الرئاسة والفقهاء 

ى تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حىت يتنفس فيه احلق بال واسطة تعلم فلما خال وأرباب العلوم والعمل عل
من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان حبسب ما هو مستعد من أنواع الباطل وخيله للنفس 

  .)٢(...حىت جعله كاشفا وعيانا

  :الغزايل يف الفكر الصويف احلضرمي :ثانياً

بعد ما قرروا أن طريقتهم ، العلوم الغزالية يف إطار التصوف العملي أميا ولعلصوفية حضرموت ولع ب
 ، واملنطوية على عقائد فاسدة، وذلك لالحتراز عن كتب التصوف املشتملة على احلقائق اردة،ظاهرها غزالية

 الذي اعتنوا به قراءة ،فعدلوا يف أول السري إىل االلتزام مبا شرحه وقرره الغزايل يف كتبه السيما اإلحياء منها
  .)٣( ومنهم من حفظه، ومنهم من قرأه سبعني مرة، فمنهم من قرأه أربعني مرة،ومطالعة ومدارسة

  :قال عبد الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه يف الصفة الصفية مشريا إىل علوم الطريقة

                                                 
  ).٢٠:ص (الفتوى نقلت يف كتاب نشأة الفلسفة الصوفية) ١(
  .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) ٢(
 ).٣٠ (أغلى اجلواهر) ١١٧-١/٦٥ (عقد اليواقيت) ٣(



 

٣٠  

  يعومون فيها يف حبار احلقيقة ولكن علوم القوم أوىل علومهم

  هلم رغبة هللا من خري رغبة  عصرهويف كتب الطوسي حجة

  فأحيا به احمليي حيا كل سنة ولكن حوى اإلحياء ما يف مجيعها

يف مدح اإلحياء واإلطناب فيه إىل حد خرج إىل الغلو  -  أصلح اهللا طريقهم - وقد بالغ أفراد منهم
  : نذكر هنا ما نقل عنهم معزوا لصاحبه،املمقوت

  .اإلحياء ما فيه حياء من ال يطالع يف كتاب : قال السقاف-

  . لو بعث اهللا املوتى ملا أوصوا األحياء إال مبا يف اإلحياء: وقال العيدروس-
 قال الشلي يف !من حصل كتاب اإلحياء وجعله يف أربعني جملدا ضمنت له على اهللا اجلنة: وقال أيضا

كثري وزاد يف تزيينه وجعل لكل  فتسارع الناس يف ذلك منهم العالمة عبداهللا بن أمحد با:املشرع الروي معقبا
 قال أريد أن أرى اجلنة يف هذه الدار ، فلما رآه العيدروس قال زدت زيادة حسنة حتتاج إىل زيادة،جلد كيسا

  .ال ميكنك اجللوس بعدها فارحل:  مث قال له!فأجابه الشيخ إىل ذلك
عيدروس قال من حصل كتاب وقال عبد القادر بن شيخ العيدروس ملا بلغين أن سيدي الشيخ عبداهللا ال

ويف موضع  إحياء الدين وجعله يف أربعني جملدا ضمنت له على اهللا اجلنة فحصلته كذلك ذه النية وهللا احلمد
 كتبت مؤلف تعريف األحياء بفضائل اإلحياء بسبب هذا الباعث ورجوت أن يتناولين :آخر من املشرع عنه

  .دعاؤه

  :ن العيدروس يف اإلحياء شعراويف ذلك يقول احلداد مبينا ما نقل ع

  أبو املكرمات العيدروس حبيبنا قد أطنب الشيخ اإلمام بوصفه

  . لو قلب أوراق اإلحياء كافر ألسلم: وقال علي بن أيب بكر السكران-

 كتب الغزايل عن مصنفها بطريق الغيب ذكره بافضل يف صلة )هـ٩٤٦:ت ( وأخذ شهاب الدين أمحد-
  . أنه اجتمع بالغزايل يف داره بترمي وطلب منه اإلجازة يف مجيع كتبه فأجازه ويف املشرع الروي،األهل

  .)١( ومجيع ما يف اإلحياء مل يؤلف يف اإلسالم مثله يف فنه: وقال احلداد يف النصائح-
  .)٢( كاد اإلحياء أن يكون قرآنا: وقال أبو بكر العيدروس-

 يل شيخي احلبيب طاهر بن حسني بن طاهر  قال)هـ١٢٨١:ت ( العطاس وقال أبو بكر بن عبد اهللا-
 وأرجو ملن حصل منها ، وأودعته يف خطبيت، إين انتقيت من اإلحياء ما هو األصل والزبد:صاحب املسيلة

                                                 
  ).١٧٨ (صلة األهل) ١٥٤-١٥٠-١٤٩-٢/٦٤ (املشرع الروي) ٩٢-٨٩ (انظر يف ما سبق شرح العينية) ١(
  ).٩١:ص(انظر العلم النرباس لعبد اهللا بن علوي العطاس وقد أتى هذا القول منسوبا للنووي يف شرح العينية ) ٢(



 

٣١  

 وسيأيت احلديث عن )١(!!أربعني نسخة أن له اجلنة كما قال العيدروس من نسخ أربعني جزء ضمنت له اجلنة
  .يف موضعه الضمان باجلنة

ل لإلحياء يرى أن الغزايل قد شحنه مبا يشينه من أحوال التصوف الفلسفي بل جنده يقول يف بيان واملتأم
املرتبة الرابعة من التوحيد أن ال يرى يف الوجود إال واحدا وهي مشاهدة الصديقني ويسميه الصوفية الفناء يف 

شهوده غري الواحد فال يرى الكل من التوحيد ويشرح هذه املرتبة فيقول والرابع موحد مبعىن أنه مل حيضر يف 
 كما أنه . وتشري إىل هذا املقام عبارات الصوفية باملقام الرابع: قلت...حيث أنه كثري بل من حيث أنه واحد
  .أورد فيه من شطحات الصوفية ما يعيبه

 بقي ما وما أحسن شعر عمر بن محري التباعي اليمين حني قرأ الوسيط والوجيز للغزايل يف الفقه فقيل له
  :ألف يف األصول فأنشأ يقول

  وأكره ما يصنف يف األصول أحب فروعه وأحلّ فيها

  ألرباب الشريعة والعقول ألن مقاله فيه مقال

  ألسلم من خطريات الدخول فلست خبائض ما عشت فيها

  ولست إىل سوى قليب مييل أدين أصول أمحد طول عمري

  .جب من البعد عما كتبه يف األصول واهللا أعلموالقول بالبعد عما كتبه يف احلقيقة أوىل وأو
 - وقد خربت طريقة الفريقني فغاية هؤالء: وهللا در ابن عقيل يف حتذيره من الصوفية واملتكلمني بقوله

  .)٢(.الشطح - الصوفية -  وغاية هؤالء،الشك - املتكلمني

  :الذكر :ثالثاً

 ،إىل حقيقة التوحيدنه يعجل من الوصول  ورأوا أ،لقد استعاض كثري من الصوفية عن الصمت بالذكر
والذكر من هذه احليثية ينسجم مع الغاية اليت  فما يزال الذاكر يواظب عليه حىت يبلغ الغاية ،وحضرة الوصال

  . ويعد أحد األسباب املوصلة إليها،ميموا وجههم حنوها

 يثمره هذا الذكر حيث بيان مايف غري ما موضع من الكربيت األمحر  وقد قرر ذلك العيدروس األكرب
فصار حجر الذكر إكسريا  ، إذا وصل الذاكر إىل عامل الفناء اتصل به تصرف احلق: قال العلماء باهللا:قال
 ،وأودع فيه من أنوار الترتيه والتوحيد ما ينتفي معه كل شرك وتشبيه ،وانقلبت حماسنه ذهباً إبريزاً ،عزيزاً

وقال أيضا يف حديثه عن الذكر  … كدورات صفاته الذميمة فيصفو بصفات التوحيد عن ،وتعطيل ومتويه

                                                 
 ).١٤٧ (حالوة القرطاس يف مناقب أيب بكر العطاس) ١(
 ).٣٧٥ (تلبيس إبليس) ٢(



 

٣٢  

 ،مبباشرة احلقيقة على مقتضى حقيقة قوله تعاىل فاذكروين ، وفنائه فيه،الطيب بأن يذكر ببذل وجوده عليه
يبقيه  و ليفنيه عنها،وهو عبارة عن جتلي مجاله املوصوف باملذكورية لذاكريته ،ليبقيه على قوله أذكركم

مث يكون احملو عما يذوقه من جتلي صفات اجلمال مث احملو والطمس عما يصادفه من جتلي صفات  ،مبذكوريته
  .)١(...اجلالل

فإذا واظبت على ذلك  ،ومقصود األوراد وروحها إمنا هو احلضور مع اهللا تعاىل فيها( :احلداداإلمام قال و
ويصري احلضور مع  ،ك على اهللا بكليته فعند ذلك يقبل قلب، عليك أنوار املعرفةتوفاض ،غشيك أنوار القرب

  أهلإىل غري ذلك من مواجيد ، والفناء عما سوى اهللا تعاىلواالستغراقوعن هذا تنشأ الغيبة … اهللا سجية 
  :بقولهوقد نظم ذلك يف الرائية  )٢()وأصل ذلك كله األعمال الظاهرة واحملافظة عليها ،اهللا

  ر فاعكف على الذكرنقي عن األغيا وإن رمت أن حتظى بقلب منور

  بدا لك نور ليس كالشمس والبدر هفإنك إن الزمته بتوج

  أتى ذكره يف سورة فاستقر  واردولكنه نور من اهللا

 والذكر يعد من الوسائل املوصلة بل هو أفضل من الصمت الذي ،إذا فالوصول إىل الغاية هو املقصود
 وأعظم الذكر الذي كثر احلديث عنه ،باملقام املنشود حيث يداوم السالك على األذكار لتلحقه ،قرره الفالسفة

 مث الضمري ، جمردة عنهما: ال إله إال اهللا بالنفي واإلثبات مث اهللا:هو ذكر التوحيد أو اجلاللة مبراتبه الثالث وهي
عامل األسرار حسب ما جاء   من أنفس األذكار وأعالها ألن السالك يصل به إىل)هو( ويعد الذكر بقول .هو
 ومكاشفات ،إن مكاشفات القلوب بذكر ال اهللا إال اهللا( : تقسيم العيدروس يف الكربيت األمحر بقولهيف

ويلقن هذا الذكر املريد منذ أن يضع قدمه يف عتبة  )٣().. ومكاشفات األسرار بذكر هو،األرواح بذكر اهللا
  .التصوف ويلبس اخلرقة إيذانا بااللتزام لشيخه

 فكلما زاد عدد األذكار حصل الذاكر على ،ما كبرية تصل إىل املئات واآلالفوقد بلغت عدة الذكر أرقا
 أنه كان يقول ال )هـ٨٦٩:ت ( وقد نسب إىل أمحد بن أيب بكر بن عبد الرمحن السقاف،كثري من األسرار

م والليلة وأما أبو بكر بن عبد اهللا العطاس فقد كان يأيت يف اليو )٤(!!إله إال اهللا يف كل يوم سبعني ألف مرة
 وأيضا ورد أن ساملا )٥( وباثين عشر ألف من هو، وباثين عشر ألف من اهللا،باثين عشر ألف من ال إله إال اهللا

  .)٦(عمر العطاس صاحب الشحر إذا زاد على األلف يقفلون عليه الباب وال يفيق إال بعد مثانية أيام بن
                                                 

 .وانظر أيضا النفحة املدنية يف األذكار القلبية) ٧٦:ص (الكربيت األمحر) ١(
  ).٦٠ ( املعادذخرية) ٢(
  .)٧٧:ص(الكربيت األمحر ) ٣(
 ).٢/٥٠ (املشرع الروي) ٤(
  ).١/٣٩١( تاج األعراس) ٥(
 ).١٠٩ (تذكري الناس) ٦(



 

٣٣  

 - لعقائدهم من الفرق املنحرفة كالقدرية واملعتزلةحتصينا  - وال ختلو األذكار اليت رتبها الشيوخ للعامة
وأكثرها مستقاة من املأثور من إدخال عليها هذه املسحة املذكورة كراتب احلداد وعمر بن عبد الرمحن 

فقد قيل أنه ملا بلغ حممد بن أيب بكر بانافع أن من قرأ اجلاللة بأدب وحضور ونية وأمت اجلاللة مائة  العطاس مثال
 رتبه ،ويظهر له شيء من عامل امللكوت، ال بد أن يظهر له شيء من األنوار والفتوح راتب احلدادألفا يف 

فكفوا عن ! ! فلما كانوا يف أثناء اجلاللة جعل املكان الذي هم فيه يدور م،كذلك مع مجاعة من أصحابه
  .)١(...ذلك يعين ختموا الراتب على ما معهم من اجلاللة

بقوله عمر احملضار رآن تتوافق مع هذه الغاية أيضا عند بعض العارفني كما نقل عن كانت قراءة الق ورمبا
قرأوا القرآن أفنوا احلروف مث أفنوا الصوت مث يقعون بعد ذلك يف حبر مث يضمحل ذلك البحر  إذا الصاحلون

 من آية أو ويبقون معلقني يف اهلواء يعين مع اهليبة والتعظيم وحنن ندخل يف هذا عندما نقرأ ما ننسخ
  .)٢(..ننسها

  :أنواع من الذكر

فالذكر اخلفي ،  أو ما يسمونه الطي،وهناك أنواع من الذكر ناشئة عن مذهب الغالة كالذكر اخلفي
 إنا نذكر اهللا باللسان والقلب مث نفين احلروف مث نفين اللسان فتبقى يف القلب :نسب إىل حممد بن علي يف قوله

  .)٣(اىل قال يف السلسلة القدوسية وذلك إشارة منه إىل الذكر اخلفي واهللا أعلممشعة من نور متصلة باهللا تع

 فقد نقلوه عن عمر ، أو يف نفس واحد،وأما الطي يف الذكر حبيث يقرأ األذكار الكثرية يف حملة بصر
  .)٤(احملضار الذي تال اسم اللطيف ألف مرة يف نفس

 وأما ترتيب األوراد للعامة واألتباع ،لة التصوف العمليهذا فيما يتعلق باألذكار اليت تعد حلقة يف سلس
  .فإا من عمل الشيوخ وسيأيت احلديث عنها

  :السبحة وارتباطها بالذكر

كما قال باسودان يف الذخرية حينما تكلم  ، اليت تسمى حبائل الوصلالسبحةمما ارتبط بالذكر عندهم 
ووردت فيها آثار ! !ية ألن الصوفية يسموا حبائل الوصل لكن السبحة أوىل من حيث:عن التسبيح باألنامل قال

وحسبك تنصيص حجة اإلسالم  ،وكالم اجلنيد سيد الطائفة فيها مشهور ،فأفردها اجلالل السيوطي بتأليف
  .)٥(!!عليها

                                                 
  .)١/٩( القرطاس شرح راتب العطاس لعلي بن حسن العطاس -) ٥٥:ص (ذخرية املعاد شرح راتب احلداد لباسودان) ١(
 .سر يف التنصيص على هذه اآليةاجلوهر الشفاف ترمجة احملضار وسيأيت ال) ٢(
 ).٩٣٦:ص) (٣(
  . وستأيت اإلشارة إىل الطي عند مناقشة الشطحات)١٩٣(شرح العينية ) ٤(
 .ذخرية املعاد) ٥(



 

٣٤  

شيخه حسن العطاس عن بن  أمحد وورد أن من اختذها عد من الذاكرين اهللا كثريا يف احلديث الذي رواه
 يا رسول أريد أن :فقال !عبد اهللا العطاس قال كان السيد أمحد بن علي حبر القدميي جيتمع بالنيب يقظةأيب بكر 

  :أمسع عنك حديثاً بال واسطة فقال له النيب أحدثك بثالثة أحاديث

  .ما زال ريح قهوة النب يف فم اإلنسان تستغفر له املالئكة: األول

  .ب من الذاكرين اهللا كثرياً والذاكراتمن اختذ سبحة ليذكر اهللا ا كت: الثاين

  .)١(. إرباً، من وقف بني يدي ويل حي أو ميت فكأمنا عبد اهللا يف زوايا األرض حىت تقطع إرباً:الثالث

يف حالوة القرطاس أن أبا بكر بن عبداهللا أخذ عن شيخه عبداهللا   ويف هذا السند انقطاع يبنه كما:قلت
  .قدمييبن أمحد باسودان وهو عن شيخه ال

وال حيل نسبة هذا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث أن االجتماع بالنيب يقظة والسماع منه بال واسطة 
 وهو يعد يف كثري من التراجم مصدرا للتلقي إضافة إىل ، ويعد من الشطط يف القول،متعذر ومستحيل

 الذين ال يسبقون يف هذا االجتماع باخلضر والكشف ومساع اهلواتف حىت جعلوا سلطانة بنت علي من
  :املضمار كما حكاه الشواف يف قصعة العسل

  .حيكي هلا شيء هللا ظاهر تشوفه البصار جاها النيب ملا الدار إذا بغت علم واخبار

 مع ما مرت م من فنت مل ،ودعوى رؤية النيب يقظة مل يقل ا أحد من الصحابة وال سلف األمة
ي صح رؤيته عليه الصالة والسالم يف املنام على الصفة اليت كان عليها ألن  والذ،يشاهدوا خالهلا رسول اهللا

ختييالت الصوفية   وال يترتب على رؤيته يف املنام أحكام تشريعية وال علوما فضال عن،الشيطان ال يتمثل به
لشرع وأوهامهم يف الرؤية يقظة حني يتلقون علوما ومعارف وال شك أن هذا السبيل يؤدي إىل طي بساط ا

  .حني يلج من خالله املنحرفون بتشويه الدين حبجة االجتماع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  : البنيةالقهوة رابعاً

 ومن ناحية أخرى بالسهر الذي ،وترتبط القهوة بأمرين يف مسألة الرياضة وهي عالقتها بالذكر من ناحية
ا أكثر من أن حتصر والظاهر من أقواهلم أم إمنا وأقوال الصوفية فيه(يذكرونه فإن القهوة تعد من املنبهات 

 وال ملنافع ، فلم حيرصوا عليها تلذذا ا، والقيام يف األسحار،حرصوا على شرا ملا فيها من التنشيط للعبادة

                                                 
ونقال عن غاية املراد نسب إىل احلداد أنه قال إذا أشكل علي احلديث أصحيح أم ضعيف أخذته عن النيب صلى اهللا عليه                      ) ١٩٣ (تذكري الناس ) ١(

وكذلك ما ذكر عن سفينة البياض اليت ناوهلا الروس لعبد الرمحن بن مصطفى العيدروس              ).١١٠:ص (سلم من غري واسطة انظر النهر املورود      و
وفيه ) ١/٣٤٣( فما سأله علماء مصر عن شيء إال أجام منها وملا أخذوها منه دخلته حالة فأكل القناديل إىل آخر احلكاية من تاج األعراس                     

 اجتمع بالنيب   - أحد املتأخرين بترمي     -ويف ملعة النور أن عبد الرمحن بن حممد املشهور          . أن صاحل بن عبد اهللا شيخه رسول اهللا       ) ١/١٠٨( أيضا
 ).١٢٧:ص (يقظة وأجازه يف ذكر التوحيد



 

٣٥  

ولشدة اهتمامهم ا ظن ابن العماد احلنبلي أن مكتشفها هو أبو بكر  )١()أخرى بل لالستعانة ا على الطاعات
 فإن علويا بن طاهر احلداد روى عن شيخه . وليس ما ظنه بصحيح،)هـ٩٠٩(بداهللا العيدروس املتوىف بن ع

 إن الشيخ عمر بن :أمحد بن حسن العطاس عن شيخه أيب بكر بن عبد اهللا العطاس كيف كان بدء القهوة فقال
نس يف وقته فطفق اجلن خيطفون  وسلط اهللا اجلن على اإل!وويل القطبية! !علي الشاذيل استخلفه اهللا يف الوجود

 فدفع إليه عودين من ،وقال له كيف هذا مل يقع إال يف نوبيت! !الناس فشق ذلك على الشيخ واتفق باخلضر
 ففعل ذلك ! يدفع اهللا عنهم شر اجلن، وقال اغرسهما واطبخ مثرمها وأمر الناس يطبخوا يف بيوم،شجرة النب

  .)٢(!فأذهب اهللا عنهم كيد اجلن

  :قوال بعض املشايخ يف فضائل القهوةأ

 مث اعلم أيها القلب املكروب أن هذه القهوة قد جعلها :قول عمر بن سقاف يف كتابه تفريح القلوب -
  .)٣(مذهبة لألكدار ،أهل الصفا جملبة لألنوار واألسرار

 حيب القهوة ويأمر بشرا ويقول )هـ١٠٣٨:ت (كان أمحد بن حممد احلبشي صاحب الشعب و-
  .)٤( والقهوة البنية،هوديوان الفقيه عمر باخمرم ، شرح احلكم البن عباد:ثالث نعم اختص ا املتأخرون

 بقوله زاد )هـ١٠٧٢:ت ( والذي ورد يف القرطاس نسبتها إىل عمر بن عبد الرمحن العطاس:قلت
 فإما أن حيمل :ثة وجوه، وللتوفيق بني هذا التعارض ثال)٥(...املتأخرون عن املتقدمني بثالث خصال مث ذكرها

 ونقلها ، وإما أن الرواية واحدة فتنسب للمتقدم، وإما أنه حصل وهم من أحد الناقلني،ذلك على تعدد الرواية
  .عنه املتأخر حبذف إسناد

 من مات ويف بطنه شيء من القهوة مل يدخل :)هـ٩٧٣ت( قال الشيخ أمحد بن علوي باجحدب و-
  .عندي خري من أربعني حاال وقال فنجان من القهوة .النار

اعلم أن مما  :قال عبدالرمحن بن حممد العيدروس يف رسالته إيناس الصفوة بأنفاس القهوة ما ملخصهو -
ومل  ،أو قشره ،عجله اهللا تعاىل هلذه األمة احملمدية من ملذوذات اجلنة ومشتهياا القهوة املتخذة من بذر النب

                                                 
 ).٨٨:ص(انظر تفريح القلوب وتفريج الكروب لعمر سقاف السقاف ) ١(
 ويف البشائر أيضا أن الشيخ السودي كـان         - الباب الثالث عشر من خطبة سفينة األرباح         - عليه يف    بقراءته) ٤٣:ص (بشائر وطوالع سعود  ) ٢(

 كمـا يف    -والذي أنشأها باليمن يف أواخر القرن الثامن        !! مغرما بالقهوة وكان يطبخها لكل من يرد عليه كائنا من كان ورمبا طبخها برجليه             
  ).١/١٤٥( ، وانظر تاج األعراس)٨٦:ص( بالشاذيل انظر  هو أبو احلسن علي، املشهور-تفريح القلوب 

وأما احلديث عن القهوة يف آخر القسم الثاين فـال  ( والعجب من تقدمي حسنني حممد خملوف حني ترك كثريا مما ورد يف الكتاب فقال     )٣:ص() ٣(
أصالة غري أنا ذكرنا منه آخر الكتاب بعـد القـسم   حاجة متس إليه وال وفاء الكتاب بالغرض املقصود يتوقف عليه وكان يصح اإلستغناء عنه             

قـد  () ٨٨ ( وقال يف هامش صفحة    )٣:ص) (الثالث مقتطفات طريفة ال ختلو من فائدة دون إطالة وإسهاب مع زيادات هامة يف هذا الكتاب               
 ).اقتطعنا يف هذا الباب ما لذ وطاب واكتفينا بالرضاب عن العباب

 .وفيه أنه كان يعتين بكالم باخمرمه ويشرح احلكم البن عباد) ٢/٨٣ ( املشرع الروي- ظهور احلقائق -الكوكب الدري ) ٤(
  ).٣٨٢ (وانظر أيضا منه) ١/٨١ (نقلها عن القرطاس مؤلف تاج األعراس) ٥(



 

٣٦  

  . ا متأخري هذه األمةبل خص اهللا ،تعرف يف العصر اخلالية
أولئك جيزون (بكر بن عبداهللا العيدروس قال البن عمه عبدالرمحن بن علي ما معىن قول اهللا تعاىل   أبو-
  .)١( قال هي القهوة الصوفية احلكاية مبعناها)الغرفة

 ،ي عبد الرمحن عمر العمود،ومن أشهر مشائخ القهوة من الصوفية باإلضافة إىل عمر بن حممد السقاف
  .)٢( وعلي بن حسن العطاس، وأمحد عبد القادر باعشن،باخمرمه وعمر

  :القهوة ملا شربت له

أيب بكر بن سامل ملا أتاه عبد الرمحن البصري املكي مستشفعاً  نسبت إىل )القهوة ملا شربت له(عبارة 
أخرج ف ،عنده روشنالشيخ بيده فنجان قهوة و وكان ،يف التأليف بينه وبني زوجته مكية - كما قيل - بسره
عبد   أصلحنا شأنك يا:فقال ،خليةيده ورجعت  وهو بترمي ،من الروشن وناول زوجته املكية الفنجانيده 

 هلا فنجان القهوة إىل زوجته أخربته بأن شخصاً مدعبد الرحيم وملا رجع  !. هي ملا نويت له،الرحيم بالشفاعة
محلت به و وبشره منها بولد عامل عارف فكان كذلك :ادة ويف بعض نسخ املناقب زي.فرجعت املودة ،وشربته

 ويفتخر ،وحيب احلضارم ألجل الشيخ ،واحد زمانه علماً ومعرفة !فكان السيد عمر بن عبد الرحيم البصري
  .)٣(بنسبته إىل الشيخ مع جاللته

 فكاشفه أن الرجل خطر له أن يطلب الدعاء -  كما يف النهر املورود - ويف بعض الروايات املختلفة
وقد اشتملت هذه ( وقد علق عبداهللا بن أيب بكر باشعيب فقال ! وفيها لو أردنا أحضرناها!الشيخ بوقوع الرضا

 صرف حال : الثانية! اطالعه على خاطر الرجل: األوىل:على مخس كرامات - الرواية األخرية - احلكاية
 طي يف : الرابعة!ن به قوله ولو أردنا أحضرناهم تصرفه املؤذ: الثالثة،الزوجة من حالة الغيظ إىل حالة الرضا

  . التجزئ: اخلامسة، ويف مناولته هلا الفنجان،املسافة البعيدة يف ذلك

فانظر يا أخي القارئ هل جيوز إطالق هذه العبارات واحلكم على شراب القهوة بأنه ملا شرب له مضاهاة 
  .رامات وسيأيت التعليق على الك؟مباء زمزم الذي صح فيه احلديث

تعظيما  - ويعد عمر باخمرمه من أشهر مشايخ القهوة وقد حتدث عن آداا وشروط طبخها وحتضريها
  :مث قال معرجا على من يتناوهلا من الصوفية - لشراب القوم

                                                 
 ).١٠٦ ( حماسن األوصاف-) ٢/١٢٠(  فيض األسرار-ظهور احلقائق ) ١(
  ).٣٠ (عطاسحالوة القرطاس يف مناقب أيب بكر بن عبد اهللا ال) ٢(
صاحب احلاشية على هامش التحفة حيث تكلـم علـى    هو  عمر البصري   ب  واملراد -) ١٣٨:ص ( النهر املورود أغلى اجلواهر    -ظهور احلقائق   ) ٣(

ـ             ،  عبارا وبني موافقتها للنهاية وقد جردها حممد الكردي        رم ويف أغلى اجلواهر واقعة الفنجان الثانية أيضا حني دخل عليه البكري مدرس احل
يا شيخ بكري أشرفنا على زوجتك مبكة فوجدناها بالوالدة متعسرة هلا ثالثة أيام أعطيناهم فنجان القهوة وقلنا هلم اسقوها فحـني                     : فقال له 

 .)٧٣:ص(وانظر النهر املورود ) ١٣٩:ص (أخذته ولدت غالما مباركاً



 

٣٧  

  هذا شروطا فخذ عين ا خربا وإن تكن من رجال الدين زدت على

  تترامستقبال قبلة اإلسالم مس طهارة مثل تطهري الصالة وكن

  يف السر واجلهر عما قد ذرا وبرا نقي سر بذكر اهللا مشتغال

  إعدادها وذا وص من حضرا كذا على شرا قل يا قوي على

  وستة فالتزمها تصحب الظفرا تقول ذاك عشرا بعدها مائة

  فيها وتلمح ذاك السر حني سرى وتشهد السر فيها قلت منبسطا

طان وبضاعة كاسدة ولكنها راجت وقد أشار إىل البيت قبل  وهذه شروط ما أنزل اهللا ا من سل:قلت
ورأيت مكتوبا عنه (األخري من طرف خفي احلساوي فيما مجعه من كالم عبداهللا احلداد يف تثبيت الفؤاد بقوله 

 والفاحتة وإليالف يف قريش وإنا ،الصبح  وآية الكرسي مع شرب قهوة،رضي اهللا عنه أنه يرتب قراءة الفاحتة
 مرة كما هو ١١٦ ومع شرب قهوة السحر خاصة يا قوي ، الكوثر وقل هو اهللا أحد مع قهوة الظهرأعطيناك
  .)١()!!مأثور

  . ينكشف التأثر مبا نظمه عمر باخمرمه آنفا)كما هو مأثور(فتأمل قوله 

  :السماع :خامساً

يزعمون  -مأصلح اهللا حاهل-  ومما يعجل أيضا جبلب األحوال وسرعة ورودها ضرب السماع فإن بعضهم
  وقد كان،أن أرواح أهل احملبة تشتاق للقاء املوىل فإذا جن الليل نادوا بالسماع فزادهم انزعجا إىل مطلوم

 ،مث أصبح قصائد منظومة تنشد ، بصوت واحدىؤد وقصائد ت،عبارة عن أوراد جيتمع عليها املتصوفةالسماع 
مث تطور وأدخلت فيه آالت املعازف كالدف  ،ألهليالعشق اما يسمونه ب حول  يف غالبهاتدوريف االس و

مث مال ميال شديدا عن هذه املراحل بدخوله يف املعاطف  ،والنأي ليساعد على جلب األحوال يف أوقات سريعة
الذي ورد أنه قد ميكث شهرا أكثر ليله واره يف  -  قال العيدروس.الفلسفية ونشأت عنه األحوال الغريبة

وهو ملن ال حظ له إال  -  أعين ما هو مباح: السماع على ضربني:يف الكربيت األمحر - السماع إال القليل
 والثاين هو املستحب وهو ملن غلب عليه حب اهللا والشوق ..التلذذ بالصوت احلسن واستدعاء السرور والفرح

 األحوال واملقامات إليه وال حيرك السماع منه إال الصفات احملمودة وتضاعف الشوق إىل اهللا تعاىل واستدعاء
  .)٢(اللطيفة

                                                 
 .)٢/١٣(تثبيت الفؤاد ) ١(
  :وقال أبوبكر العيدروس شعراً) ٢/١٥٦( والعقد النبوي) ٧٩:ص (الكربيت األمحر) ٢(

  تظن السماع مساع الدفوف
  وأن التصوف لباسك صوف
  أو الوجد هو التصدية بالكفوف



 

٣٨  

 وعند األضرحة بل ، بل قد يكون يف الشوارع،والسماع ال يكون يف املسجد فحسب كما يظن البعض
ويف الفلوات وقد نقلوا أن أبا بكر السكران ابن عبد الرمحن السقاف يدور بالسماع يف شوارع ترمي من العصر 

وذات  - وقد اشتهر بالسكر يف احملبة - ن يتمثل أبيات احملبة وهو كالسكران ال يشعر بشيء وكا،إىل املغرب
 ومع قوة الوارد هتف به هاتف مرة بني املنرب ،مرة ورد عليه حال فأشار على احلداة وهو متكلف اجللوس

وتغير ! ! فامتأل جسمه وعظمت صورته، فقام واستدار يف السماع دورتني،قم يا سلطان بن سلطان: واحملراب
 ورمبا ،د السماع قد نقلوه أيضا عن السقاف فقيل أنه يشاهد يف السماع دائرا يف املكان ذاهالالصورة عن

  .)١(تعاظم جسمه إىل اخلروج عن املألوف

وقد أنشأ أبو بكر العدين السماع يف فالة من األرض مبنطقة الغيوار حني عرض له قطاع الطريق وأخذوا 
 وفرح جسيم ،طريان فجلس مع أصحابه حني حصل له أنس عظيممتاعه ما عدا آالت السماع من القصب وال

  :يسمع قائال

  وجتلى عن مساء القلب الصدى هات يا حادي فقد آن السلو

  ال تطع فيمن تشا قول العدا خل عنك اهلم واترك قول لو

  وقمري البان عندي قد شدا إن أحبايب بوصلي قد دنوا

  )٢(ك ما بداخل ما قد فات واتر ساعتك ال تشتغل فيها بسؤ

وقد تكون الرقة يف السماع إىل حد االستغناء عن اآلالت ويكون التواجد مبجرد ذكر أبيات العشق 
امتأل القلب :  وكان علي بن علوي بن أمحد إذا تواجد غاب عن حسه حكي أنه مسع رجال ينشد،واحملبوب

  .ما لغريه صار فيه متسع من حب الذي يعشقه

  .)٣(.واجد وطاح من أعلى الدار إىل أسفله ومل يصبه شيءوكان جالسا يف سطح داره فت

  :ما حيصل بالسماع

وهم يرون أن بالسماع تنفتح هلم أمور عجيبة وغريبة من األسرار واملواهب واملنح والعطايا من هذه 
ة تواجد مرة يف السماع عند قرب هود مث أنعم على احلدااحملضار حني عمر  العطايا شهود اجلمال كما صرح به

                                                                                                                                                         
  فال يعتقد ذاك إال سخيف
 مساع الرجال شهود وحال

ات عبد اهللا بن حممد     وانظر تعليق ) ١٦ (مواهب القدوس ) ١٨١:ص ( شرح العينية  -) ٢/١٢٢( اجلوهر الشفاف ) ٢/٣٢ (انظر املشرع الروي  ) ١(
 ).٥٨:ص (السقاف على األشواق القوية

قال علي بن حسن العطاس مؤسس املشهد كما يف املقصد فاعلم أن الشيخ أبا بكر بن عبداهللا العيدروس قد أطلعه اهللا الذي يقول للشيء كن                         ) ٢(
 ).١٠٧ (انظر مشهد اإلمام العطاس.فيكون بأنه سيكون لنا ما كان

 ).٢/٢٢٩( ياملشرع الرو) ٣(



 

٣٩  

مبا أمكنه من النقد والثياب مث جعل يستقرض من الناس ويعطيهم حىت مل جيد من يقرضه مث قال لو كانت الدنيا 
  .!بيدي كلها لوهبتها هلم بشارة مبا فتح اهللا علي يف تلك الساعة من شهود مجاله

 وحني !الئكةكما قال السقاف أن ولدي حممدا إذا دخل السماع حفت به امل ومن العطايا إجابة الدعاء
 اخرجي عند السماع فإذا رأيت ولدي حممدا يتواجد : فقال،سألته امرأة أن يدعي هلا أن يرزقها اهللا ولدا

  ..!!فاسأيل اهللا أن يرزقك ففعلت

 فطرقه حال )هـ٧٤٣:ت (وقع مساع حبضرة عبداهللا باعلوي ومن ذلك االطالع على األسرار اخلفية فقد
 وتواجد ابن أخيه حممد بن علي وسقط على سجادة ،لى ظاهره منه شيءفغاب عن احملسوسات ومل يظهر ع

الشيخ فلما فرغوا قال الشيخ هل أحد تواجد فعلم أنه كان غائبا مث قال إن هللا عباد بينهم وبني موالهم معاملة 
  .وأسرار خفية ال يطلع عليها غريه

إن اهللا  يه ملا رجع من التربةومنها قول العيدروس حني ورد عليه حال عظيم والسماع يضرب بني يد
  .بشرين بولد أمسيه أبا بكر

ومنها التولية حني أمر معروف بامجال بالسماع فوقع مساع عظيم وتواجد وقال إين أعطيت التولية والعزل 
  .)١(من قاف إىل قاف

 :أحوال بعضهم عند السماع

 سبق أنه رمبا تعاظمت الصورة  عندما يبلغ السماع أقصاه فكما، وأمور غريبة،وللصوفية أحوال عجيبة
 أو يلني اجلسد حني ، فقد حيصل العكس متام عند آخرين فتضمحل إىل التالشي وتصري كاملاء،وامتأل ا املكان

 أنه كان إذا طرقه )هـ٧٦٥:ت (كما نقلوه عن موىل الدويلة يقع على قلوم من الروح ما يذيب أرواحهم
  .)٢( إصبعه يف جسده فاخنسف حمل إصبعهاحلال يضطرب ويلني حىت أن بعضهم وضع

 أو يذوب الداخل يف السماع كاملاء من شدة الوجد كما نسبوه إىل حممد بن علي موىل عيديد
 أنه غاب يف السماع عن حسه وذاب حىت صار حجمة ماء مث عاد إىل حالته األوىل فقيل حملمد )هـ٨٦٢:ت(

يفية فقال هذا أكرب حاال منه بشيء كثري ألن صاحب هذا كما وقع لصاحب الطرا - راوي القصة - بن عقيل
  .الطرايفية فارق الدنيا وهذا رجع إىل احلياة الدنيا

وقال عبداهللا العيدروس كنت كثريا ما أشاهد سعد بن علي مذحج يف حال التالوة يذوب حىت يصري 
 هل لك يف خمالطتهم فائدة قال كاملاء فألجل هذا رمبا فزع إىل خمالطة العوام وأهل الكثافات الطبيعية فسألته

نعم بل فوائد كثرية رمبا هجم علي حلال حىت أخشى على جسمي أن يتلف فأقرب منهم لتعتدل لطافة احلال 

                                                 
 ).٦١٥ ( ومواهب الرب الرؤوف)٢٢٩-٢٠٢-١/٢٠١( السلسلة القدوسية) ١(
 .زاد ومل يزل يف جنب الشيخ حىت تويف) ٢/٢٣٧( فيض األسرار) ٢(



 

٤٠  

  .)١(بكثافتهم
وقد عللوا هذه األحوال العجيبة بأنه قد دخل على قلوم من الروح ونسمات األلطاف اخلفية ما يذيب 

 كما وقع لبعضهم أنه انذاب دما ووقعت روحه جواهر والقصة :وصافأرواحهم قال مؤلف نشر حماسن األ
  .)٢(ذكرها شيخ بن عبد اهللا العيدروس

واألحوال ختتلف بسبب الداعي هلا فمنهم من يغلب عليه اخلوف ومنهم من يغلب عليه الفرح واالنبساط 
 أو زيادته وهذه الدواعي فيتسلى بالسماع فتكون دواعي السماع يف هذه احلالة لتخفيف الوارد ال جللبه

 نزل علينا شيء من :ستكون مضادة لألسباب األوىل من هذه احليثية وقد نقل ذلك عن العيدروس بقوله
امللكوتيات فخفنا على اجلسم أن يتغري فضربنا السماع أردنا أن ينفس علينا وقال ورد علينا من الواردات 

  .)٣(يبية اليت خترجنا عن الشريعة فأردنا أن نتسلى بالسماعفخشينا أن خيرج منا شيء من الشطحات اإلهلية الغ

  .وتأمل تصرحيه بان الشطحات أخترج صاحبها عن الشريعة يتضح لك خطورا كما سيأيت مفصال
ال نرغب أحدا أن يقتدي  :ومع هذا التلذذ بالسماع إال أن العيدروس كان ينهى عنه أصحابه ويقول

 ، ويقول خصلتان نفعلهما وحنذر أصحابنا منهما السماع وخمالطة الظلمة،بظاهر حركاتنا مثل السماع وغريه
  .)٤(هذا السماع يضل اهللا به مائة ويهدي واحدا:ويقول

وهناك مساع دائم ال ينقطع أبدا إذ ال يغيب عنه الشهود حىت يف اجلماع فضال عن غريه كما قال شيخ بن 
هؤالء وجدانا وال حيدث هلم نوعا من امللل بل يزيدهم إمساعيل فإذا جاء السماع الصوري فال يزيد أمثال 

  :مزاجهم مهة يف العمل وقال عنه أبو بكر العدين

  من صدح طري ومن صبا هب ولست احتاج إىل حمرك

  )٥(فلست مبين ولست معرب فال حتركين العوامل

  :معون على الصراط فيمرونالفقراء يس

                                                 
  ).١/٢٩٠( السلسلة القدروسية) ١(
روب ومفادها أن بعض األكابر الذي      قلت وما أشار إليه من قصة اجلواهر وردت يف تفريح القلوب وتفريج الك            ) ١٣٤ (نشر حماسن األوصاف  ) ٢(

مييل للسماع وضرب العود والسلطان ينهى عن ذلك فاشتاق للسماع وخرج إىل الربية بعواد وأمر بضرب عوده فـورد عليـه وارد عظـيم                        
 عزة وجودها   استغرقه ومل يزل مييع جسده حىت حتصل منه ضحضاح دم فلما أخل يده صار جواهر فلما رجع إىل البلد أخرجها فبلغ السلطان                     

فاشتراها وبذل أمثانا غزيرة وجعلها يف التاج فلما جاء سلطان آخر يقول بالسماع ولبس التاج وضرب عنده العود إذ بدم يسيل على وجهـه                        
وقام حسني حممد خملوف    ) ١/٢٧٤( وإذ بشخص ينمو ويزيد حىت تكامل رجال سويا فعطس وقص خربه باختصار عن فيض األسرار بتصرف               

 . تع تفريح القلوب الذي اعتىن بهحبذفها من
  ).٣٣٤ (السلسلة القدوسية) ٣(
  ).٢/١٥٧( العقد النبوي) ٤(
  ).١/٢٦٥( السلسلة القدوسية) ٥(



 

٤١  

 يف اجلوهر الشفاف عن الشيخ السقاف أنه قال إذا وهو من عجائب املتصوفة اليت ال تنقضي فقد نقل
 قالوا أن الفقراء يوم القيامة : وقيل له يا سيدي.كان يوم القيامة مر الفقراء مع مشاخيهم على الصراط كالربق

 نعم جيوزون على الصراط فما يقدرون : فقال الشيخ عبدالرمحن،جيوزون الصراط وهم يتواجدون مع شيخهم
  .!!!ون السماع ويطريون إىل اجلنةعلى عبوره فيضرب

فأخذ  - أي السقاف -  ويشهد هلذا قول أمحد بن عمر وقع مساع عند قرب هود مبحضر شيخنا عبدالرمحن
  .)١(!!!!بيدي وجذبين وقال قم وارقص عسى أحد يأخذ بيدك على الصراط هكذا فقمت ورقصت

  :أنواع السماع

  :حضرة السقاف

يف ليليت اخلميس واالثنني من حضرموت وتقام مبسجد السقاف بترمي وهي من أشهر السماع عند صوفية 
يسمع فقراء يسمون خدام السقاف يف مسجده الذي بإثين عشر طارا وتسع شبابات وستة دفوف  أسبوعكل 

  :وكان السقاف كثريا ما يتواجد عند مساع هذين البيتني )هـ٨٦٨ (بين عام

  ر الليايلوال مليت من سه ترانا يف هواكم ال أبايل

  وفيكم ذقت طعم املر حايل عذابكم األليم أراه عذبا

 :كما قال أمحد السقافحيضرونه  - أمواتاً وأحياء -  من األولياءوما مسي السماع حضرة إال ألن كثريا
وقال  أن والدي ما يضرب املسمعون أ ول ضربة يف السماع إالّ وهو يف ألف صويف بني ساريتني اشهدوا عين
  :امل الشواف يف قصعة العسلسعيد بن س

  نور املشائخ الشراف يا من حضر منها شاف

  حيضرها مع أهل اهللا والشيخ ذاك السقاف

  إالّ بليلة االثنني والشيخ جممع للزين

  على حمبني اهللا أو اخلميس أطول بني

إلسطوانة  جيلس احلادي جبنب ا،مد لفظ اجلاللةوالفاحتة مث البسملة مقطعة  راءة فبعد ق:أما كيفيتها
الوسطى اليت حتاذي احملراب ويأيت بنشيدة من غري طار بشبابتني فقط مث يرفع احلادي الطار ومن حضر من 

ة ويقول ؛ مساعاً اطلعوا اخلدام وخيرج صاحب الشبابة أي القصبة ويتبعه حادي الطار يبتديء أوالً مع أول ضرب
قصائد الشيخة سلطانة بنت علي وهكذا تتواىل باحلضرة ب  ويتبعه الباقون ويبتديء-ألموات قاصدا ا –

                                                 
علوي بن حممد بن علي سأل عن السماع فقال ما نقوم فيه إالّ وقد أفنينا الدنيا واآلخرة أول ما تبدو                    وفيه أن   ) ١٠٥-٢/٩٥ (اجلوهر الشفاف ) ١(

 !!!ا فنسحقها مث تظهر اآلخرة فنسحقها مث نبددمها مجيعاً حىت ال يبقى غري اهللا تعاىل فحينئٍذ يقع الوجودلنا الدني



 

٤٢  

  .وتنتهي بترتيب الفاحتةمعتاد وغالب القصائد بالشعر احلميين الذي ال يتكلف صاحبه فيه القصائد بترتيب 
 وقد كان يتوىل اإلنشاد فيها أبناء السقاف وأحفاده مث جلب حفيده أمحد بن حسني :املنشدون فيها
ين من مصر ومن عرف يسمون آل بامصري وآل عرفان وقاموا ذه املهمة  منشد)هـ٩٦٨ (العيدروس املتوىف
  .هم وأحفاده

  :ما حصل بقطعها

ملا مات علوي أخو عبد الرمحن السقاف حزن عليه حزناً شديداً فترك السماع مدة مث عاد إليه وقال  قالوا
الئكة نازلني من السماء بالدفوف أردنا أن نتركه ما تركونا وقال ملا مهمت بترك السماع رأيت ليلة الراتب امل

  .والشبابات إىل مسجدي وقال إما أن تعود إىل السماع وإالّ شهرناك
 وبيان مناقب ، والتوسل باألولياء،والقصائد اليت تسمع فيها غالبا تدور حول ما يسمونه بالعشق اإلهلي

  :وقصائد سلطانة بنت علي نأخذ منها ما يليمشاهري الطريقة 
  :الثالثة القصيدة :القصائدمن 

  على شيخ املال قطب الزمان سالم اهللا منا كل يوم

  أيب الغوث الذي حاز املعاين على من فخره فاق املفاخر

  له فوق املشائخ رفع شأن وذا يف عبد الرمحن املؤيد

  وقرب الوصل له كأس مالن سقاه اهللا من كأس احملبة

  )١(انجباهه نرجتي يف اخلوف أم غياث غوثنا عند الشدائد

ويف أول ليلة من الشهر تقام مبسجد سويه حضرة السقاف وإذا صادفت تلك الليلة ليلة اإلثنني أو اخلميس 
فاحلضرة مبسجد السقاف ال تبطل فيقوم البعض من أخدام السقاف باحلضرة يف مسجد سويه والبعض اآلخر 

 وهناك تكون احلضرة راتبا يقومون بنصف راتب من احلضرة بالسقاف مث يلحقون بإخوام مبسجد سويه
  .)٢(..كامال ال ينقص منها سيء فتستقبل تلك الليلة العظيمة باحلضرة املشهودة

  :احلضرات األخرى

وهي عبارة عن أذكار وقصائد تتضمن التوسل باألولياء تؤدى بأصوات حسنة ورمبا صاحب بعضها 
  .الدفوف وهي ملحقة بالذكر أشبه منها بالسماع

                                                 
تفصيل ما ذكر عن حضرة السقاف يف مؤلف خاص بعنوان املنهل العجيب الصاف وقد أخرج حديثا يف كتاب ليس عليه دار النشر وحـذف      ) ١(

 . ابن شهاب اآليت ذكرها يف الشطحاتمنه بعض القصائد اليت فيها الشطح كقصيدة
 ).٤٢:ص (الدليل القومي) ٢(



 

٤٣  

  : أيب عالمةحضرة القيام لعمر

ومن احلضرات األخرى اليت هي دون حضرة السقاف حضرة القيام لعمر أيب عالمة الذي باملكال تبدأ 
إىل   أبدي بريب هو عمديت،بالفاحتة وقراءة يس مث يبتدئ احلاضرون يف الوسيلة لصاحب اخللوة واملقام ليت أوهلا

  .آخرها ومن أبياا

  لبس اخللعة ودفخر الوج أنا جدي الشيخ موىل الكثيب

  !من قاف إىل قاف يف خدميت رأيت العجائب يا ساديت

  .)مخسني مرة( يا هو، يا هو )مخسني مرة( هو اهللا ،وبعد الوسيلة يقولون هو اهللا
كل   أال يا اهللا يف احلضرة بلغت كل حضرة،، اهللا دائم اإلحسان اهللا، اهللا الكرمي املنان اهللا:مث القيام وفيه

  .)١( مث اجللوس وترتيب الفاحتة للشيخ أيب بكر بن سامل ولصاحب احلضرة) وعشرين مرةمخسا(واحدة منها 

  :حضرة أيب بكر العدين

 وتبدأ احلضرة بعد العشاء ،ومنها حضرة أيب بكر العدين بعدن اليت ذكرت يف مظاهر التصوف املعاصر
املسجد جالسا بعد ركوع نافلة داخل القبة من كل يوم إثنني حيث يكون املنصب أو من ينوب عنه حاضرا يف 

 مث تنشد ، ويبدؤون بالذكر املعروف بذكر العيدروس،العشاء حتت نافذة ترمي املعروفة ويرتب فاحتة بدء احلضرة
 ، ويدار أثناء احلضرة بالنب احملمس وكان العدين يستعني به مع احلاضرين على طرد النعاس،النشائد اجلماعية

 كما يدر املاء يف الطاسة وتوزع أثناءها القهوة واحللوى وبعد انتهاء احلضرة !ليوموبقي تقليدا يف احلضرة إىل ا
  .)٢(...يقوم اجلميع بزيارة الضريح ومن حوله من القبور

  :حضرة الشيخ أيب بكر بن سامل

وحضرة الشيخ أيب بكر بن سامل بعد صالة العصر يوم اجلمعة يف مسجده وهي عبارة عن قصائد ومواخذ 
ملصطفى ووعظ وتشويق ودعاء وختتم بدعوات واستغاثات وتقرأ الفاحتة قال بعض أهل املغرب إين يف مديح ا

أجد يف حضرة الشيخ أيب بكر بن سامل ما ال أجده يف حضرات غريه من األولياء وأن روحانيته حتضر فيها 
  .)٣(يشهد ذلك من فتح اهللا بصريته وشرح بنور العرفان سريرته

  :لحدادحضرة الذكر اجلهرية ل

                                                 
 .والغريب بيع مثله يف املكتبات.حضرة القيام لعمر أيب عالمة ولعمر هذا ديوان ينضح بشطحات يستحي من ذكرها) ١(
افذة ترمي مسيت بـذلك ألجـل       قال واملعلوم أن ن   ) ١٠٥:ص (سلسلة أعالم حضرموت ترمجة صاحب عدن تأليف أيب بكر بن علي املشهور           ) ٢(

:  رمى اإلمام العدين على سبيل املزاح بكف من الطني فدخلت من هذه النافـذة قـال  - بترمي   -الكرامة اليت يتناقلها الناس بأن سعدا السويين        
بن علي وهذا هـو     والتحقيق يؤكد أن الشيخ سعد بن علي مذحج قد مات واإلمام عمره سبع سنوات أو مثان ولعل سعدا السويين غري سعد                      

 .انتهى من السلسلة. األقرب إىل الصواب
 ).٩٦:ص (أغلى اجلواهر) ٣(



 

٤٤  

تقام مساء ليلة اجلمعة مبسجد الفتح باحلاوي ووظيفة احلداة فيها يقوم ا آل باحرمي وقد اشتهر منهم 
 ، إذا جاءه النعاس وانتهى النشيد يبدأ من الثاين: قال يف حتقيقات تارخيية)هـ١٣٤٦:ت (عبد الرمحن باحرمي

 وتقام حضرة أخرى ،اة أيضا حممد بن سليمانومن احلد !وهذا من رعاية احلبيب عبد اهللا باملشايخ باحرمي
  .للحداد يف بيت احلضرة جبوار مسجد باعلوي بعد صالة اجلمعة

  :حضرة يف الربزخ

 قال اذوب زين بن عمر عيديد يف حضرة يوم اجلمعة )هـ١٢٩٥ (تويف حممد بن سليمان ليلة اجلمعة
 اشهدوا باهللا واشهدوا :قال . مث قرأ املقرأ املعتاد)...تفيض عيوين(بعد اإلنشاد حني أنشد ابن املذكور بقصيدة 

اجتمع أهل الربزخ كلهم عند احلبيب عبد اهللا  -  الليلة اليت تويف فيها حممد بن سليمان -  علي أن البارحة
  .!!احلداد وأن املعلم حممد بن سليمان أنشد يف ذلك االجتماع ذه القصيدة وقرأ هذا املقرأ

 جمموع كالم ابن شهاب باسم ابنه وأنه عبد الرمحن وكذا زاد زيادة فقال  وقد ورد التصريح يف:قلت
  .)١()!!وذا الصوت(

  :حضرة باسودان

 جمربة جللب ،وهناك حضرة باسودان لعبد اهللا بن أمحد باسودان قال فيها أا حضرة عظيمة النفع والفائدة
 وبعدها ال إله إال ، وما تيسر من ال إله إال اهللا،ويس يكون االبتداء فيها بعد قراءة الفاحتة ،املنافع ودفع الكرب

ال ،  ال موجود إال اهللا)ثالثا( ال إله إال اله ، ال مقصود إال اهللا)ثالثا( ال إله إال اهللا ،ال معبود إال اهللا)ثالثا(اهللا 
  .)٢( مث إنشاد القصائد املتضمنة التوسل باألولياء، ال مشهود إال اهللا)ثالثا(إله إال اهللا 

  :ومن القصائد اليت حوا الوسيلة بأقطاب الطريقة قوله

  علوينا علينا وببنيه ذخرنا مث الفقيه جدنا

  والقطب سقاف مكني

  حامي محى الدار الندب ذي االسرار وابنه احملضار

  والغوث حتف الظاملني

  هو غوثنا هو كرتنا وشيخنا حدادنا والعيدروس فخرنا

  وهو مالذ الالئذين
                                                 

  ).١٢٠-١١٨:ص ( الدليل القومي-) ٢٢٥:ص (. جمموع كالم ابن شهاب-) ٢٤:ص (حتقيقات تارخيية لقبيلة آل باحرمي من أفضلية) ١(
 كل أسبوع تقرأ حضرة باسودان يف ترمي يف بعض البيوت ويف قبة بامشيلـة  حضرة باسودان توزيع مكتبة ترمي احلديثة ويف عصر يوم الثالثاء من         ) ٢(

وحـضرة هـود    . وهناك أيضا احلضرة الربانية لعلي بن حسن العطـاس        ) ١٢٠:ص (ومدرسة عبد اهللا بن شيخ العيدروس انظر الدليل القومي        
  .وعينات تضمنتها خمطوطة



 

٤٥  

  وببنيه غوث األنام بن سامل العضب احلسام ر اهلماموالشيخ أبوبك

  والعدين حرب أمني

  ا انتفى عنا املغوث ووعدها يوم الثلوث ذي حضرة القوم الليوث

  من حني نأيت قاصدين

  :حضرة حبوطة أمحد بن زين احلبشي

ة  باحلوطة حضر)هـ١١٤٥:ت (يف آخر كل يوم أحد من كل شهر تعقد يف قبة أمحد بن زين احلبشي
 وتبدأ ، وخاصة حضرة شهري حمرم ورجب، حيضرها اجلم الغفري من أرجاء مدن وقرى الوادي،عامة مشهودة

ويتخللها النشيد  - الطريان -  وتضرب فيها الدفوف،قبيل الظهر وحتتوي على راتب وأذكار ومواخذ متنوعة
  .)١(..الفاحتة لقراءة سورة يس ويدار فيها البخور واملاء والقهوة ويرتب بعض املناصب ،والوعظ والتذكري

  :مساع مرغوب عنه

ونقل عن عبدالرمحن األخضر باهرمز وتلميذه  - ال حيبذه أكثرهم - وقد عرف لون آخر من السماع
 إذا ورد عليه شيء من )هـ٩١٤:ت ( فكان باهرمز،باخمرمه وهو عندما يكون السماع حبضرة النساء احلسان

! ! فيغنني بني يديه ويرقصن لديه، من ذوات اجلمال واألصوات احلسنة،ساناألحوال الغريبة يطلب النساء احل
 الذي ذهب لينكر عليه فأصابه الداء )هـ٩٥٢:ت (وكان الفقهاء تنكر عليه ذلك ومن مجلتهم عمر باخمرمه

 ،اعنفسه وبدال من إصالح باهرمز فسد حاله وانقلب من طريقة الفقهاء اليت كان عليها إىل املمعننني يف السم
 وأنكر عليه فقهاء ، حىت مع ذوات القناع،وصار بعد ذلك إذا غلب عليه الشهود والفناء أكثَر من السماع

 حسني بن عبداهللا بافضل -  فضال عن املذموم منه -  وكان ممن ينكر عليه السماع مطلقا،عصره أيضا
اع يضرب بني يديه فبلغ  والسم، ودخل الشيخ عمر ترمي ذات مرة يف مظهر كبري من أتباعه)هـ٩٧٩:ت(

 هو ومجاعة من تالميذه يريدون ،فقام إليه من مدرسته -  وكان يغلب عليه الفقه وحتقيقه - الشيخ حسني ذلك
 فأخذته حالة طرب واستغرق وصار يصفق بيديه فخاطبه باخمرمه بعد فساده ،اإلنكار على باخمرمه يف السماع

  .)٢(.... حسني هبت نسيم القرب بعد املدى:بقوله

ويا ليت الشيخ حسني وقف عند السماع فقط لكان هينا فإنه ما زال يعكف على الطريقة الصوفية حىت 
ويا سبحان اهللا كيف أصابه الداء  .تأثر بابن عريب أشد التأثر وألف يف ذلك مبا سيأيت يف احلديث عن ابن عريب

د على كل حال أن سبيل الفقه تأىب ولكننا نستفي! !؟الذي أصاب شيخه حني أراد أنكر على شيخه باخمرمه
  .إقرار السماع

                                                 
  ).١٤:ص (الدليل القومي) ١(
  ).١٧٩ (صلة األهل* ) ١٠٢:ص (النور السافر* ) ٣٨١-٦٧:ص (السناء الباهر) ٢(



 

٤٦  

 حلضور النساء للسماع - على العادة يف كل أمر خمالف - وقد أورد عبد القادر بن شيخ العيدروس تربيرا
 !! إىل الطاعة،من جهتني إحدامها تتعلق مبصلحة الفساق وما هم عليه من الفسق فيخالطهم الصويف لينقلهم عنه

ما (الصويف ذاته يف خمالطة األضداد لئال تتلف نفسه جراء الواردات ومجع هاتني اجلهتني يف قوله والثانية تتعلق ب
كان نسب من ذلك ألهل اهللا فهو إمنا لعنايتهم أهل العصيان وذلك لكمال شفقتهم على خلق اهللا تعاىل كما 

ن تلك احلالة ويرقيه مراتب هو معلوم وقد يكون هللا مراد يف حق شخص معني منهم من يريد اهللا أن ينقله م
األولياء ورمبا غلب على ذلك الويل بعض األحوال القوية فخشي على عقله أن يذهب أو جسمه أن يتلف 

  .)١()فأراد تعديل لطافة احلال بكثافتهم واهللا أعلم

وكان حال جعفر بن أمحد بن زين احلبشي أشبه حبال الشيخ عمر باخمرمه وقد يضرب الطبل مع النساء 
وقد وقعت معه خلطة  - كما قال مؤلف نشر احملاسن - ضر معه مجاعة من اخللق ولكنهم حمفوظون بربكتهوحي

مع نساء أجانب ذات يوم فوقع يف خاطر بعض حمبيه شيء منها فاستغفر اهللا من إنكاره على أولياء اهللا العارفني 
 وذلك حني قال لشيخه عمر ،كالم ما فعلت هذه األمور املشكلة إال وقد تكلم يل مشائخي ب:فكان يقول

فقال له افعل وال ! ! ووصف له من أحواله يريد أين أفعل ذلك وأنا يف رقبتك! إين أحب النساء والطبل:البار
  .ترى إال من فوق

 ملا ناله من طريق احملبة إذا أنشد :وقد عزا مؤلف نشر حماسن األوصاف بأن املذكور كان صاحب رقة
رمه مل يتمالك من شدة العربة تكاد أن تفارق روحه جسده وكان يداوي نفسه حبضرته كالم الشيخ باخم

مبخالطة األضداد قال وحال األولياء الذين يشكل ما هلم على من ليس له معرفة بأهل اهللا وقد أصاب مجلة 
  .)٢(جالسوه مع غري األدب

  .شكلة باالعتصام بالكتاب والسنةفانظر يا أخي هدانا اهللا وإياك إىل العافية من الوقوع يف هذه األمور امل

  :االستدالل على السماع

  :يف قولهجج منها ما ذكره أمحد بن حسني العيدروس نظماً ملة من احلاستدلوا جبرمبا و

  يف حضرة املختار ذي الفخار وهكذا قد صح يف البخاري

  ينشدن بالطار املليح األشعار بأن يف بيت النيب جواري

  عليه رب السما وسلمصلى  ومل يرعهن وال تكلم

  تنل شفاعته وحمو األوزار هو رمحة للعاملني يرحم

أن ما  وقد ورد يف فتح الباري عند استدالل الصوفية حبديث اجلاريتني على السماع نقال عن القرطيب
                                                 

 ).١٠٥:ص (النور السافر) ١(
 ).١١١-١١٠ (نشر حماسن األوصاف) ٢(



 

٤٧  

اب قال وانتهى التواقح بقوم منهم إىل أن جعلوها من ب ابتدعه الصوفية يف ذلك فمن قبيل ما ال خيتلف يف حترميه
القرب وصاحل األعمال وأن ذلك يثمر سين األحوال قال احلافظ وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء عوض 

  .)١(عن النون اخلفيفة املكسورة
الشافعي خلفت ببغداد شيئا يسمونه التغيري يصدون به الناس عن (و صدق ابن القيم يف تعليقه على قول 

ي يف التغيري وهو شعر زهد يف الدنيا ولكن ينشد بأحلان فليت شعري  فإذا كان هذا قول الشافع: بقوله)القرآن
  .)٢(ما يقول يف مساع التغيري عنده تفلة يف حبر

وكيف سيعرب عن مساع  ؟السماع يف العصور املتأخرة يقول لو مسع أو قرأ عن وماذا عسى ابن لقيم أن
  ؟ السماع املتأخر عنده تفلة يف حبر،حتدث عنه

  :ذي يصل إىل املطلوبالشيخ ال :سادساً

 وأعز ما يكون ،ال بد للسالك يف طرق الصوفية من شيخ خبري يأخذ بيده عرب الرياضة إىل أعلى املقامات
 ممن يدعى باإلنسان الكامل قال العيدروس يف الكربيت ،الشيخ حني يكون من الواصلني إىل اية املطاف

على قلة الطعام وقلة الكالم وقلة املنام واعتزال األنام وما واتفق املشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم  (األمحر
  .)٣()حتصل الرياضة واخللوات ومجيع املطالب واملقامات إال بالشيخ العارف املعرب عنه باإلنسان الكامل

  :وقال احلداد يف التائية مبينا أمهية وجود الشيخ

  إىل اهللا من أهل القلوب السليمة وال بد من شيخ تسري بسريه

 حىت ، وينخلع عن إرادته ويفىن يف إرادة شيخه،فإذا وجد املريد شيخا متمكنا خرب ااهدات فليقلده أمره
 ويصل بعد ذل للحقيقة ، فيعرب مجيع املقامات بعد أن خيلي سبيله فيما بينه وبني نفسه،يرقيه من مقام إىل أخر

ه بأن من ال شيخ له فشيخه الشيطان واألبيات  وقد أشار علي بن أيب بكر السكران يف أبيات ل،ويتحمل السر
  :هي

  وتسليك أستاذ ألعذب مورد رعى اهللا صبا بالشريعة مهتد

  ويهديه باإلرشاد أصوب مقصد فمن ال له شيخ بنوره يقتدي

  مته العليا وأنفاس أجمد يالحظه يف حاله وسلوكه

  مريد له قلب صفا غري أسود وميتد باستعداد قابل سره

                                                 
 ).٢/٤٤ (فتح الباري) ١(
  ).١/١٣٩( إغاثة اللهفان) ٢(
  ).٨٥:ص (قال احلداد يف إحتاف السائل) ٦١:ص) (٣(



 

٤٨  

  يلقن يف صدر البليد املطرد يطان حقا ألنهفأستاذه الش

  فيفصله عنه مة أمحد وقد ينفخ املوىل حمبا جبذبة

  )١(عليه فيلزم صفو صدق التعبد وذا نادر ال للمريد معول

  :حفظ الشيخ

لشيوخ يف كل شيء ل سليمتالامتازت مدرسة التصوف حبضرموت كغريها من طرق الصوفية بأخذ مبدأ و
وممن  . حمفوظ عن الزلل ألنه،العالقة بني املريد وشيخه أن  به علىعت هذا املبدأ شعاراً لتعربورف ،م هلواالنقياد

 حاجزاً –وأشرف أنواع املغفرة أن جيعل اهللا بني العبد والذنوب ستراً (بقوله احلداد حتدث حبفظ الشيخ اإلمام 
ولكن  )٢()وة عصمة وبإزاء الوالية حفظاً ويسمى هذا الستر بإزاء النب، حىت ال يقع يف شيء منها–بينه وبينها 

فإن أنبياء اهللا املعصومني وأولياء اهللا احملفوظني ال يزالون يطلبون العفو عن ( يقول باسودانمع هذا الستر 
من حيث رؤية  - احلداد - الذنوب واحملو هلا لشهودهم النقص يف أحواهلم وإىل ذلك يشري صاحب الراتب

ي من مقام الصديقية اليت ال درجة فوقها إالّ النبوة وذلك عند ذكره املكاشفات النقص يف العلم مع ما أعط
ه ومل لإنا لنع أهل اهلدى والنور والتثبيت ورأيت سراً مل جيز إفشاؤه :باألسرار الغيبية والعوامل امللكوتية يف قوله

  .)ذوقاً ملا معنا من التشتيت حنظ به

هكذا فال بد من شرط الويل أن يكون حمفوظاً كما أن من و(وكذلك قال باسودان يف مطالع األنوار 
  .)٣()شرط النيب أن يكون معصوماً

قال بعضهم ألن الشيخ يف مرتلة مقام النبوة والنيب أخذ عن اهللا والشيخ أخذ عنه أيضا والشاهد على  و
  .)٤(ذلك قوله ملوسى وما فعلته عن أمري

ين حفظ الشيخ يوازي عصمة األولياء عند الرافضة  ابن تيمية أن هذا املصطح أع شيخ اإلسالمويرى
 بإتباعخ يعتقد أحدهم يف الشيخ حنو ذلك ويقولون الشيخ حمفوظ ويأمرون يوكثرياً من الغالة يف املشا( :بقوله

الشيخ يف كل ما يفعل ال خيالف شيء أصالً وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى واإلمساعيلية تدعي يف 
  .) معصومنيأئمتها أم كانوا

  :رعاية املريد وحفظه

 الصويف أن حيفظ مريده من الزلل بل ويصل احلفظ إىل حد بعيد يف الغلو يصل الشيخمن أهم وظائف  إن
                                                 

 ).١/٦٥ (السلسلة القدوسية) ١(
  ).٤٧:ص (إحتاف السائل) ٢(
  .وقال يف مطالع األنوار قال باسودان ومن حال املريب أن حيفظ مريده من الذنب واإلملام به) ١٧٩:ص (ذخرية املعاد) ٣(
ما حرمة الشيخ إال حرمة اهللا فقم ا أبدا هللا باللـهالوارثون هـم للرسـل                !!قال وهللا در الشيخ حمي الدين ابن عريب       ) ٢٥ (السلسلة القدوسية ) ٤(

  .يثهم إال عن اهللاأمجعهم فما أحاد



 

٤٩  

إىل عامل األصالب كما نقلوه أيب بكر بن سامل يف قوله ملريده يوسف بن عابد احلسين الفاسي اآليت من املغرب 
األرواح وأما والدك فهو أبو األشباح واهللا إين نظرتك يف صلب والدك عابد  يا يوسف أنا أبو :واملقبور مبرميه

  .!!!وحضرت على والدتك
 وسيأيت هلا )١( ـزيادة وحضرت على والدتك،ذي الربيد اإللكتروين - ويف أغلى اجلواهر لدار األصول

 وال قوة إال باهللا كما يف احلوار وال حول  ورمبا سبق األمر يف العناية باملريد عامل األصالب.مثيالت إن شاء اهللا
قال أمحد بن اجلعد لسعيد العمودي ال يكون الشيخ حىت ميحو سيئات مريده  الذي دار بني اجلعد والعمودي

  .)٢(!!!فأجابه كيف غفل حىت كتبت!! !من اللوح احملفوظ

 إىل اللوح ورد منها يف مواهب الرب الرؤوف التطلع وهذه حماكاة ملا تقرر يف صفات الشيوخ اليت
 وقيل يف حفظ ،احملفوظ وأخذ املريدين من الذر قبل ورودهم وهبوطهم إىل أصالب اآلباء وبطون األمهات

املريد أن األولياء على مراتب ثالث منهم من ال يطلع على سيئات مريده وال يقدر على حفظهم ومنهم من ال 
  .)٣(حيفظهميطلع على سيئام وحيفظون به ومنهم من يطلع على سيئام و

 فإين أكاد أغص بقراءا فكيف مبن يسود ا كتب ؟وال أدري كيف يساغ نقل هذه اجلراءة بل حياء
 ولوال أننا يف دراسة ظاهرة معينة من خالل مفرداا املتناثرة ملا مت إيرادها مع األخذ مبا سبق من التنبيه ،املناقب

 وهكذا يقود . يبقى حمصورا على صاحبه بل على ناقلهمن أن ما فيه شناعة وخروج عن مألوف الصوفية إمنا
 ،الغلو يف األفكار واملشي خلف الغالة إىل استخفاف وأميا استخفاف يف تعقب املرء على ما يف اللوح احملفوظ

ويا هللا للمسلمني من هذه الترهات اليت أوهنت الدين يف قلوب الناس وجعلت للبشر خصائص األلوهية فهل 
  .؟م آهلةهؤالء أولياء أ

ولذلك فال نستغرب ما نلمح يف اعتقاد بعض العوام فيهم إىل هذا احلد بسبب رواية اخلوارق والكرامات 
اليت تنسب إليهم إلفساد عقائد العوام واعتقاد فيهم أم يضمنون اجلنة وسيأيت قول البدوي حينما امتنع عن 

 ويف السياق ذاته ينتظم ما ورد يف ترمجة ؟دم اهللابيع السعف للفقيه املقدم فذكر له بعض أحواله الفقيه املق
 فتواجد ،أن رجال أنشد حبضرته أبياتا تتعلق بالبعث - يف املشرع وغريه - )هـ٧٣١:ت(عبداهللا باعلوي 

فقال ! ! أعد األبيات فقال الرجل بشرط أن تضمن يل اجلنة: فلما أفاق قال للرجل،الشيخ وخر مغشيا عليه
 ودعا . فقال إن حصل لنا شئ ما كرهنا، فقال ما أريد إال اجلنة. ما شئت من املالليس ذلك إيل ولكن اطلب
 وحضر باعلوي عند دفنه جلس على قربه فتغري وجهه مث ضحك فسئل عن ذلك :له باجلنة فلما مات الرجل

 فقاال فتعبت لذلك فسأاله أيضا فأجاب بذلك! !فقال إن الرجل ملا سأاله عن ربه قال شيخي عبداهللا باعلوي

                                                 
 وانظر أيضا ما ورد يف الفتوحات البن عريب منسوبا إىل سهل التستري بأنه يريب تالميذه وهم يف األصالب مل حيجبوا عنه نقال عن                        )٨٧:ص() ١(

 ).٣٠٩:ص (الطبقات الكربى للشعراين
 ).٣٩١ (مطالع األنوار) ٢(
 .أما مراتب األولياء فهي منقولة عن إمساعيل اجلربيت آخر الكتاب املذكورو) ٨٦:ص (أما صفة الشيخ فقد نقلت عن حممد بن عراق) ٣(



 

٥٠  

 قال بعضهم هكذا ينبغي أن يكون : قال صاحب املشرع معلقا)١(!!!له مرحبا بك وبشيخك عبداهللا باعلوي
  .الشيخ حيفظ مريده حىت بعد موته

وذكرت قصة هذا الرجل الساين هذه مع شيخه عبداهللا باعلوي وقول امللكني له مرحبا بك وبشيخك 
يعين  -  من ربك فقال شيخي الشيخ عبد الرمحن: فقاال.بن سلطان أتى امللكان عبد الباقي :عند السقاف فقال

  .)٢(!!!!فقبال ذلك منه كما قبال مثله من الساين كرامة له - نفسه

وال أدري كيف سيتعامل علي بن أيب بكر املشهور مع هذه القصة الثانية بعدما صنع لنا تأويالت للقصة 
ده عقدة منهم ممن يسميهم أصحاب اهلجمة املفرطة على  واستغل ورودها يف نبز من عن،األوىل إلساغتها

 ولكن الظاهرة أبعد من األفراد فليشفق على ، وأقول له ليست القضية مناقشة فكر شخص بعينه،الصاحلني
العامة من ذكر مثل هذه الطوام بدال من الشفقة عليهم من محلة األقالم وبعض شيوخ املعرفة يف هذه املرحلة 

  .)٣(.كما ينعتهم

  :نظر الشيخ إىل املريد ونظر املريد إىل شيخه

أما نظر الشيخ إىل مريده فهو أعظم عندهم من نظر املريد إىل شيخه ألن نظر املريد إىل شيخه ورؤيته له 
 ومن ،تسمى الرابطة، وهي أشد تأثريا من الذكر إذا استجمعت شروطها قيل ألن أنوار العارف تسطع يف حمياه

 وأنه إذا توجه إىل شيخه انتقشت يف قلبه املعارف واألسرار كما هي منقوشة ،له حياهشهد ذلك النور وخضع 
  .يف قلب شيخه ويكون حينئذ الوارث حلاله حبق
ويبلغ املريد بنظر الشيخ إىل ما مل يبلغ بعبادته واجتهاده ألف (وقال أبو بكر بن سامل يف قول بعضهم 

إليه فإم يوصلونه به إىل أعلى مقام عند اهللا تعاىل مما ال ميكن  هذا بنظرة الناظر إليه أما نظرهم هم ):سنة
 وكذلك يف بعض جوابات احلداد أن املريد يترقى بنظره وتعظيمه وحسن الطن يف شيخه من حيث يعلم .تعبريه

الترقي أو ال يعلم وترقيه وانتفاعه بذلك أكثر من ترقيه مبجاهداته وأعماله فإذا اجتمعا يف املريد كان أجدر يف 
  .)٤(...وأحرى يف االنتفاع

 وانعكاس ،وعلى ذلك فيمكن إمجال هذا اإلنتفاع بالنظر إىل الشيخ يف مشاهدة النور الذي يف حمياه
  . وترقيه أكثر من جماهدته وعبادته،املعارف اليت يف قلبه

راد أسرع من طرفة فإنه يغين املريد عن الطلب ويوصله أحيانا إىل امل أما بالنسبة لنظر الشيخ إىل مريده

                                                 
 ).٢/١٨٨(  املشرع الروي-اجلوهر الشفاف ترمجة املذكور ) ١(
 ).١/٣٠٧( السلسلة القدوسية) ٢(
 ).٣٠:ص) (٨(انظر تأويالته لقصة الساين مع عبد اله باعلوي يف سلسلة أعالم حضرموت عدد ) ٣(
وقد سئل أمحد بن حسن العطاس عن       ) ١٠:ص (، والبعض املشار إليه هو البجلي كما يف مواهب الرب الرؤوف          )٦٠-١/٥٩ (تعقد اليواقي ) ٤(

  ).٢/١١٤( !!النظرة اليت نظر ا علي باراس إىل عمر العطاس حىت بلغ ما بلغ فأجاب ملا نظر بعن الكمال كمله



 

٥١  

 فالنظر من الشيوخ أجل وأعال بيقني إذ بالنظر إليهم حيصل الغىن يف الدار الفانية املشوبة باملكدرات ،عني
  .)١(واملنغصات وأما النظر منهم فيحصل به غىن الدارين وسعادة الدنيا واآلخرة وال مني كما قيل

أرفع وأجل من نظرة املتوجه إلينا  - املريدين - يهمونظرتنا إل( :وقال أبو بكر بن سامل يف معارج األرواح
ألا اإلكسري والكربيت األمحر والترياق ارب فصاروا يف أشرف املنازل ال خيلو من حسن اآلداب فهم بني 

 من ،الرجاء واخلوف خيشون من اختيارهم وطلبهم ألا من احلظوظ النفسانية وحنن ما ننطق إال مبا يقال لنا به
ت أمرنا وينا وطاعتنا فهي طاعة اهللا وطاعة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فكن يا مريدنا معنا يف دخل حت

 فإذا نظرنا إىل املريدين بعني الرمحة فليس هلم نفوسهم ، ولكن اإلقامة منا وليس لك مدخل يف ذلك،مقام الفناء
  .)٢()مدخل وال مراد وال وجود

ريده بأنه ماذا ينكر املنكر من قدرة اهللا تعاىل أعطاه بعض عبيده حلظا وقد ورد تعليل نفع نظرة الشيخ مل
 فإن اهللا تعاىل كما جيعل يف بعض األفاعي إذا وقع نظره على اإلنسان يهلكه ،يفيد ا أحواال سنية ملن حيبه

الب صادق  فال يبعد منه أن جيعل يف نظر بعض خواص عباده يف مقابلة ذلك أنه إذا نظر إىل ط،بنظرة واحدة
  .)٣(يكسبه حاال حياة قلبه باحلياة األبدية بل هو الواجب

 وأعجب من ذلك كله يف أثر نظرة الشيخ على املريد ما ورد عن أيب بكر بن عبد اهللا العطاس
 وقال يف ! أنه نظر مرة إىل شرمي فقال لو أردت أن أرقيه إىل رتبة وأن يدخل اجلنة لفعلت)هـ١٢٨١:ت(

  .!أن أرقي الشرمي يف الوالية ألوصلته إىل اهللاموضع آخر لو أردت 
والشرمي (: مباشرة  ألنه قد مت تفسري بقول املترجم،وال تظن أيه القارئ أن شرمي هذا هو اسم مريد للشيخ

 وسيأيت . ال ندري؟ فكيف سريقى هذا الشرمي إىل مرتب األولياء)٤()به احلشيش -يقطع- آلة حديد يلف
  .ناظر ناظري يف اجلنةتفصيل قول بعضهم ناظري و

  :االنتفاع بالشيوخ بعد موم

قال علي بن أيب بكر وينتفع املريدون بشيوخهم وإن  ومن باب النظر إليهم أيضا تأيت زيارة ضرائحهم
غابوا مبوت أو غريه إذا كانت الروابط كاملة وأسباب االستعداد من اجلانبني بصدق الود وشغف احلب 

ين عليكم بزيارة األولياء والتعرف م فإم الوسائط إىل اهللا تعاىل فإن عامل الغيب وقال أبو بكر العد متواصلة
والشهادة مرتبطان كالروح اجلسد وال تأيت بركة من عامل الغيب إال بواسطة حركة من عامل الشهادة يف غالب 

                                                 
 .حممد السقافتعليقات عبد اهللا بن ) ٥٥:ص (هامش األشواق القوية) ١(
 ).١٣:ص ( العرف العاطر-) ١٢:ص (مواهب الرب الرؤوف) ٢(
 ).٩٣:ص) (٣(
 ).١٤٩:ص (وانظر كنوز السعادة) ٢٥٨-١٩٢ (حالوة القرطاس) ٤(



 

٥٢  

  .)١(...مقدوراته
وفاته مبا ورد عن أيب بكر العدين من واستدل يف السلسلة القدوسية فيما يتعلق بزيارة املريد شيخه بعد 

 عليكم بزيارة األولياء والتعرف م فإم الوسائط وإن صحت النية وثبتت العقيدة فإن عامل الغيب :قوله
غري أن  .والشهادة مرتبطان كالروح واجلسد ال تأيت حركة من عامل الغيب إال بواسطة حركة من عامل الشهادة

 فحذفها من السياق حني نقلها يف سلسلة ، نفسا)فإم الوسائط(يطب بعبارة أبا بكر بن علي املشهور مل 
  .)٢( ولو كان منصفا ألوردها مث فسرها بفهمه من غري حذفها،وانتزعها من الكالم أعالم حضرموت

وأصرح من ذلك وأبشع منه فيما يتعلق بأمهية نظرة املريد لشيخه وزيارته بعد وفاته ما ورد يف عقد 
  .)٣(حني حيصل له الترقي يف الربزخ بنظرهم إذا قصر املريد نظره عن غريهماليواقيت 

  :تربية املريدين يف األربطة والزوايا

 ويرى يف ،يكثر املريدون لدى بعض الشيوخ حىت رمبا لفت األمر احلاكم الذي يرتاب يف كثرة األتباع
 فرمبا ، بتربية املريدين،بد اهللا بامجال فمن ذلك ما عرف به معروف بن ع،تبعيتهم للشيخ خطرا يهدد سلطانه

اجتمع يف مذاكرته مبسجد اخلوقة بشبام من العلماء واملريدين ما يزيد على األلف وكان يقسم مريديه ثالث 
 ،مراتب األوىل اخلواص ووظيفتهم العلم باهللا وقراءة كتب احلقائق ومشاهدة اجلمال والسكر مبحبة املوىل

نشر العلوم الشرعية قراءة وإقراء ومطالعة كتب الرقائق ومساع مذاكرة احلقائق والثانية الوسطى وظيفتها 
 الثالثة درجة عامتهم االعتناء مبا خيصهم من أمر دينهم ودنياهم من العبادات واملعامالت وقراءة بداية ،أحيانا

  .)٤(.يأمر مريديه بعدم االختالط بغريهم من الفقراء و..اهلداية وخمتصر بافضل

 سبب له هذا اجلاه إيذاء من ،العوام وإفراط يف االعتقاد فيه يضا مع كثرة مريديه ذا جاه عظيم عندوكان أ
 فنودي هذا ،فأمر بنفيه من البالد بعد اإلشهار بإهانته بني العباد، قبل السلطان الكثريي بدر بو طويرق

 األمر أنه حني أمر السلطان والغريب يف، وجعل يف عنقه حبال وطيف به بني األنام،معبودكم يا أهل شبام
 فأرسل إليه معروف أن افعل ما أمرت وأنا ضمينك على ،شخصا من معتقدي معروف بامجال توقف يف إنفاذه

  .)٥(!!اهللا باجلنة

ونلمح يف نداء السلطان بأن معروفا هو املعبود اإلفراط يف مناقبه وتصويره باخلوارق املهلكة للعوام إىل حد 

                                                 
  .)١/٣٩(السلسلة القدوسية ) ١(
 .)١٠٥:ص) (١٣ ( سلسلة أعالم حضرموت العدد-) ١/٣٩ ( السلسلة القدوسية-مقدمة حمجة السالك للعدين ) ٢(
يف مكاتبة عبداهللا بن علي السقاف لزين العابدين بن حممد العيدروس فاجعل وجهتك إىل جدك الشيخ عبداهللا العيدروس واقصده يف كل نفس                      ) ٣(

وبعد اقصد عمه وأباه وجده مث الفقيه املقدم فإن أرواحهم يف املقام احملمدي سواء ويقـصد ـم احملـضار والـسكران      !!! فإنه حي ال ميوت   
  .)١/٦٠(قاف عقد اليواقيت والس

 ).١٠٠:ص (مواهب الرب الرؤوف) ٤(
 ).٣٧٠:ص(النور السافر ) ٥(



 

٥٣  

م رائحة غالة اجلربية عند معروف بامجال يف أمره معتقده بإنفاذ األمر بل ويكافئه بالضمان  كما نش.!العبودية
له باجلنة مقبل أن يباشر إهانته وهو مسلك معروف عند بعض الصوفية ولذلك صرح مؤلف النور السافر معلقا 

  .! من اهللا احلكيم فانظر إىل مشهد هذا الشيخ العظيم الذي يرى األشياء كلها:على هذا الضمان بقوله
وممن عرف بكثرة األتباع أيضا عبد اهللا بن حممد باعباد فحني أراد زيارة هود تبعه حنو ألف مخسمائة من 

 مث ، وكان أبو مهرة من مريدي الشيخ سعيد العمودي أصال، ويعد مريده أبو مهرة نقيب هؤالء الفقراء،أتباعه
 وجده قد تغري عليه فظهرت عليه ،د زيارة شيخه األول فلما قص،صحب الشيخ عبد اهللا باعباد واختص به

! ! وكان معه ابن عم له فاستغاث بالشيخ باعباد: قال يف طبقات اخلواص،حالة كاد يتلف منها وغاب حسه
 ؟وأقام النقيب من تلك احلالة فأشرف عليه الشيخ العمودي وقال مالك وللتعرض ملريدي!!! !فحضر يف احلال

 وطريان األولياء ، وهذا مع ما فيه من استغاثة بغري اهللا)١( وانصرف به وما ناله ضرر،قلبه لنا يده لك و:فرد عليه
  . فإنه يؤكد تنافس الشيوخ على املريدين،يف اهلواء

 )هـ٦٨٤:ت (وقد يتخذ الشيوخ أربطة تأوي املريدين واشتهر بترمي قدميا رباط إبراهيم بن حيي بافضل
أمر الشيخ الفقراء أن يذحبوا ثورا وقف بباب الرباط فذحبوه  ك قصة طريفة حنيالذي تساق إليه النذور ويف ذل

 فجاء صاحب الثور وعلم مبا صنعوا فسبهم وسب شيخهم ونسبهم إىل ، وإصرار من شيخهم،بعد متنع منهم
 إىل آخر القصة اليت...اللصوصية فخرج إليه الشيخ وقال مل تنكر على الفقراء وقد نذرت أنت ذا الثور

  .)٢(نوردها يف بعض خصائص األولياء

  :عالقة الشيخ باملريد

يقرر املتصوفة أن على املريد الذي يالزم الشيخ لألخذ منه التسليم املطلق وترك االعتراض عليه يف كل ما 
  فتتجلى، وخلوه عن األغيار،يقوله أو يفعله ولو كان خمالفاً للشرع ألن له خواطر ترد قلبه بصفائه عن األكدار

 ويعمل مبقتضاها واليت رمبا تكون يف الظاهر حراماً يقابل باإلنكار كما ،عليه العلوم اإلهلية فيقف على األسرار
 أبو بكر العدينحدث ملوسى مع اخلضر وأصدق تعبري هلذه العالقة هي صورة امليت بني يدي مغسله كما قال 

قط بل يسلم له   وال ينتقد على شيخه يف شيء كامليت بني يدي الغاسل شيخهيكون عند بأن :يف آداب املريد
  .)٣(ويفوض أمره إليه

 والزم على املريد حفظ قلوب املشايخ وترك اخلالف عليهم وعلى حفظ قلب :ومن قبله قال العيدروس
شيخه وترك االعتراض عليه ومحله أقواله وأفعاله على وجه مجيل فمن صحب شيخا مث اعترض عليه بقلبه فقد 

                                                 
 ).٢/١٢٥( عقد اليواقيت) ١٧٨:ص (طبقات اخلوا) ١(
 .واجلوهر الشفاف ترمجة إبراهيم بن حيي) ٧٧:ص (صلة األهل) ٢(
 .طاوعوكن عنده كامليت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو م: وصاغه بعضهم شعرا فقال) ٣(



 

٥٤  

  .)١(!! يفلح؟ ملَ:بة قال العارفون من قال ألستاذه وشيخهنقض عهد الصح
 فقد تصدر ، فال يزن أحواله مبيزانه،وللمريد شروط منها أن يعتقد يف شيخه أنه على شريعة من ربه ونبيه

 فكم من رجل أخذ كأس مخر بيده ورفعه إىل فيه ،من الشيخ صورة مذمومة يف الظاهر وهي حممودة يف الباطن
ومثل هذا صدر من املشايخ ! !يف فمه عسال أو ما شاء والناظر يراه شارب مخر وهو ليس كذلكفقلبه اهللا 

 ومىت كان صاحب إرادة فهو صاحب هوى وهو مع نفسه ال ! وليس للميت شرط على غاسله..كثريا
  .)٢(شيخه

  :مناذج من التسليم

العقوبة عندهم إىل سلب حال عدم االعتراض على الشيخ هو الطريق الذي تسري عليه الطرق ورمبا تصل 
 حني صلى )هـ٨٢٩:ت (املعترض كما اعترض بعض الفقهاء يف قلبه على أمحد بن عبد الرمحن السقاف

 وتعب تعبا شديدا حىت شفع فيه أحد ، فسلب مجيع ما يف قلب ذلك الفقيه من قرآن وعلم،خلفه عند قرب هود
  :يض من فيض هذا التسليم وإليك غ)٣(.الشيوخ عند هذا املذكور فرجع له ما سلب

 فأتى ،وكان املريد دينا فشق عليه ذلك! !قال عبداهللا بن حممد األسقع باعلوي لبعض مريديه ال تصلّ -١
 إمنا أردنا اختباره : ففعل فقال الشيخ،بعض السادة الكبار والتمس منه أن يشفع له عند شيخه يف هذا األمر

 فيبقى على ما هو عليه من ،لكن ما كتب اهللا له يف قسمه شيئا منها! !يةوانقياده لنا حىت حتصل له املراتب العال
  !!الدرجة الوسطى

 وروى عن أمحد بن حسني العيدروس وكان له مريد من آل بابريك خملص يف عقيدته فقال له يف -٢
من أحد األيام مع إظهار الغضب عليه إن كنت معتقدنا فخذ هذا السيف وهات رأس السيد أمحد بن علوي 

مسجد آل أمحد فأخذ السيف وخرج فحقق الشيخ قصده فأرسل إليه أربعة يف طلبه لريدوه فسبقوه إىل 
  .)٤(!!!املسجد

اعترض بعضهم على عمر بو عالمة حني بىن مسجده يف حرم البحر يف املكال فقال أبو بكر بن  -٣
  :عبداهللا العطاس ما نعترض على رجل اجتمعت فيه مخس خصال

  .!ريف حسيين سين أنه ش:األوىل

  . أنه بىن مسجدا ولو بناه جموسي العتقدناه:الثانية

                                                 
 .)١٢/٤١(سلسلة أعالم حضرموت أليب بكر املشهور ) ١(
 ).٩٨-١/٨٣ (السلسلة القدوسية) ٢(
  ).٢/٦٦ (املشرع الروي) ٣(
 ).١/٣٧ (السلسلة القدوسية) ٤(



 

٥٥  

  .! أنه صابر على بلية ال يعلمها إال اهللا:الثالثة

  .! أنه لو أمر البحر أن ينقبض إىل بروم النقبض:الرابعة

  .)١(! أنه من ذرية شيخنا احلبيب حسني بن الشيخ أيب بكر بن سامل:اخلامسة

يف بعض األيام جالس يف بيته وإذا برجل قد أتى إليه وهو يضمر اإلنكار  حلبشيكان أمحد بن حممد ا -٤
 فلما وصل إليه ، وأراد الرجل أن خيرب أباه بذلك، وكان ولده علوي يتظاهر بشرب التنباك،على ولده علوي

اهم وقال أخرس عن الكالم فكاشف عليه احلبيب مث قال له فسحنا لك يف الكالم تكلم مث أعطاه شيئا من الدر
له خذ ذه تنباكا مث إنه نادى ولده علوي وقال له اشرب التنباك جتاهي فأتوه بالتنباك فشرب فصارت نار 
التنباك مسكا وعنربا وماؤها عطرا فعند ذلك سلم املنكر على قدمه وطلب منه العفو وعزم على أن ال يعود 

 إذ ذاك مرتفعة فوضع رجليه على كتاب من على اإلنكار ومرة أراد الشيخ أن يتناول بعض الكتب والكتب
  .)٢(تلك الكتب فأنكر عليه بعض احلاضرين يف نفسه فقال ال تنكر

وحنن قد وصلنا إىل قصة عدم االعتراض على الشيخ يف صعوده نشفعها بأخرى نسبت لعبد الرمحن بن 
 عليه رادف كتبا وصعد عبد اهللا بلفقيه وردت يف نشر حماسن األوصاف وقد كان إذا أراد أخذ كتاب فبعد
 وهذا مع أنه يعظم الكتب :عليها حىت يتناوله وقال أنا واحد من الكتب قال يف نشر حماسن األوصاف معلقا

  .)٣(مشكل لديك لديهم واضح باألدلة غاية التعظيم ولكن سلم ألهل اهللا يف كل
 من خيدم يف املطبخ من شيخ بن علي باهرون يف زيارته أليب بكر بن سامل رأى دخول الرجال على -  ٥

النساء فقلت يف نفسي كيف هذا احلال وغالبهم عوام وشباب مث أذن يل فدخلت فحيث وقع نظري عليه قال 
ابتداء يا شيخ إننا ننظر إىل قلوب أصحابنا فال يقع شيء مما يف اخلاطر فتعجبت من اطالعه على ذلك 

  .)٤(اخلاطر

  :ما رتبوهالتسليم للشيوخ في

  :سة الفروضكصالة اخلم -

ومن ذلك ما اشتهر عند متصوفة حضرموت املتأخرين صالة اخلمسة الفروض يف آخر مجعة من رمضان 
بعينات حيث صالها الشيخ أبو بكر بن سامل القطب املشهور من أهل الباطن عندهم ويكفي فعله هلا دليال 

الفقهاء قد أفتوا حبرمتها كالفقيه على جوازها مع أن احلديث املزعوم يف عملها موضوع ال يصح نقله ومع أن 
عبداهللا عمر باخمرمه وابن حجر املكي واإلمام الناشري واشتد إنكار ابن حجر على من يفعلها ولكن مرتع 

                                                 
 .)١٣:ص(بشائر وطوالع سعود رحلة هود مجع علوي بن طاهر احلداد ) ١(
 .)٦-٥:ص(الكوكب الدري يف مناقب أمحد بن حممد احلبشي ) ٢(
 ).٥٦:ص) (٣(
 ).٨٤ (الزهر الباسم) ٤(



 

٥٦  

  .)١(الصوفية يف التسليم غري مرتع الفقهاء املبين على االستدالل فلكل فريق مشربه
مبسجده  من قبل سيدنا الشيخ بن سامل قد صالهاوقد ذكر عبد الرمحن بن أمحد باوزير أن الشيخ أبا بكر 

بعينات مدة حياته وبعد وفاته صالها أوالده والفقهاء أجدادنا آل البييت آل باوزير يف مسجده املشهور وصار 
كل متعلق ومنتسب لسيدنا يصليها وال أحد أنكر عليهم إال وعاجلته العقوبة وحنن اعتقادنا يف سيدنا الشيخ إنه 

  . يف كل علم ظاهر وباطن وال يعترض عليه معترضإمام األئمة

أن اإلقتداء مبن اجتمع فيه ما اجتمع يف سيدنا القطب الغوث املتضلع من علوم  ونقل مؤلف النهر املورود
الشريعة والطريقة واحلقيقة حىت بلغ يف زمنه على وجوب إتباع كالمه ألنه قطب زمانه مثل سيدنا الشيخ 

  .)٢(...... أعاد اهللا علينا من أسرارهم وأنوارهم يف الدارين آمنياألكرب أيب بكر بن سامل

  : واستغفار رجب-

 إن له فضائل : وقال، وترجم له بدعاء استغفار رجب،الذي مجعه حسني بن عبداهللا احلداد يف رسالة له
ف من شعبان يعولون على قراءما يف ليلة لنص كثرية وآثارا عزيزة كما مجع أيضا دعائني للنصف من شعبان

وقد جاء يف كرت النجاح والسرور أن هذه األدعية قد أتى ا أهل الكشف الذين فراستهم ال ختطئ ومن انتقد 
  .!!!عليهم فهو خمطئ وأي خمطئ

اللهم إذا اطلعت ليلة النصف (والدعاءان املشار إليهما يف ليلة النصف من شعبان أحدمها الدعاء الذي أوله 
 دعاء شعبان املشهور فتقرأ أوال سورة يس :والثاين قال فيه) ...د علينا مبنك وعتقكمن شعبان على خلقك فع

ثالث مرات األوىل بنية طول العمر والثانية بنية العصمة من اآلفات والثالثة لغىن القلب وحسن اخلامتة مث يقرأ 
  .)٣().....اللهم يا ذا املن وال مين عليك(الدعاء وأوله 

  :حزاب وترتيب األذكار واأل-

 ، وحفظهم من العقائد احملرفة والفنت،رتب بعض الشيوخ كثريا من األدعية للعامة واألتباع للمداومة عليها
                                                 

أما اإلمام الناشري فقد ذكر يف اإليضاح أن والده أمر الناس بزبيد بتركها للخوف من تركهم الصالة يف سائر السنة حىت ما بقي أحد يصليها                         ) ١(
مكذوب موضوع على رسول    ) ن جربا لكل فريضة   ك(يف اجلامع وأما الفقيه عبداهللا بن عمر باخمرمه فقد ذكر يف الفتاوى اهلجرانية أن حديثها                

اهللا ال أعرف له أصال ال قويا وال ضعيفا وإمنا اختلقه من ال خالق له فتنة للمسلمني لتكلوا على ذلك فيما يتفق هلم من تفويت املكتوبـات أو            
اد جير إىل الكفر ألنه خمالف امع عليه مـن  وأما ابن حجر اهليتمي قال يف اإليعاب ومن أقبح مفاسد هذه أن هذا اعتق    ) ١/١٥٤( اإلخالل ا 

وقريبا من هذا قوله يف التحفة اليت هي املعتمد عند فقهاء حضرموت وقال يف الفتاوى               ) الدين بالضرورة أن الصالة املفروضة ال يسقطها شيء       
عد آخر مجعة من رمضان معتقدين أا تكفر ما         وأما صالة الرباءة فإن أريد ا ما ينقل عن كثري من أهل اليمن من صالة املكتوبات اخلمس ب                 (

قال باوزير معلقا على القائلني باحلرمة كما       ) ١/٢١٧ (.وقع يف مجلة السنة من التهاون يف صالا فهي حمرمة شديدة التحرمي جيب منعهم منها              
 به تصلى يف جامعه احملروس إىل اآلن وال يعتقدون          وهذه الصالة من عهد سيدنا الشيخ الكبري احملقق أيب بكر بن سامل نفع اهللا             : يف النهر املورود  

  ).شيئا مما يعتقده اجلهال
 ).١٠١:ص( النهر املورود نقال عن علوي بن أمحد احلداد ملخصا) ٢(
 ).٦٠:ص (كرت النجاح والسرور) ٣(



 

٥٧  

 وقد مت شرح الراتبني يف ذخرية املعاد ،منها املأثور ومنها باجتهاد منهم كراتب احلداد وراتب العطاس
 ،تقتفى  وصارت بعد ذلك أورادا، باألولياء مث خلطت هذه األذكار بالقصائد اليت تضمنت التوسل،والقرطاس

أوراد السادة آل أيب علوي نقتبس مما  ويداوم عليها وقد مجع عمر بن حممد بن حفيظ يف خالصة املدد النبوي
  :أورده من عمل الشيوخ ما يلي

  . أذكار آخر الليل بعد ختم الوتر الدعاء بأمساء اهللا احلسىن ومنها الدعاء بيا اهللا مائيت مرة-

  .)ثالثا(مث يقرأ القصائد التالية بصوت واحد مع تكرير األبيات اليت حتتها خط 
  :قصيدة العدين املشهورة بالوسيلة اليت توسل فيها باألنبياء واملالئكة مث بأقطاب الطريقة - ١

  وجيه الدين تاج العارفني أخص به اإلمام القطب حقا

  يقيناوقد مجع الشريعة وال رقى يف رتبة التمكني مرقى

  عن القلب الصدى للذاكرينا وذكر العيدروس القطب أجلى

  له حتكيمنا وبه اقتدينا عفيف الدين حميي الدين حقا

  عظيم احلال تاج العارفينا وال تنس كمال الدين سعدا

  حباه إهله جاها مكينا وناظمها أبا بكر إماما

  :وي احلداد ومطلعهاوبعدها النفحة العنبريية يف الساعة السحرية لعبد اهللا بن عل

  ال تك الستر عنا يا عامل السر منا

  :بن طاهر ومطلعها مث قصيدة لعبد اهللا بن حسني

  يا أرحم الرامحني يا أرحم الرامحني

  فرج على املسلمني يا أرحم الرامحني

  :مث قصيدة علي بن حممد احلبشي ومطلعها

  قائم بالفناء أريد عطية رب إين يا ذا الصفات العلية

  :قصيدة احلداد ومطلعهامث 

  من سؤايل واختياري قد كفاين علم ريب

  . مث ورد أيب بكر بن سامل،مث دعوات حممد بن عبد اهللا اهلدار

  : من أوراد بعد صالة الفجر-



 

٥٨  

ورد أيب بكر بن سامل مث الورد اللطيف للحداد وسورة يس والدعاء الذي يقرأ بعدها مث ورد أيب بكر بن 
 ، قفله ال إله إال اهللا، طوله ما شاء اهللا،سم اهللا الرمحن الرحيم اللهم احتطت بدرب اهللاب(عبد الرمحن السقاف 

  .مرة) ٧٠( مث ورد النووي مث حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، ال حول وال قوة إال باهللا،بابه حممد رسول اهللا سقفه
  . مرة)١١(وأفوض أمري إىل اهللا أن اهللا بصري بالعباد 

  .الظهر حزب النصر للحداد من أذكار ما بعد -

سخر (ما بعد العصر قراءة سورة الواقعة والدعاء الوارد بعدها مث حزب البحر أليب احلسن الشاذيل وفيه  -
لنا هذا البحر كما سخرت البحر ملوسى وسخرت النار إلبراهيم وسخرت اجلبال واحلديد لداود وسخرت 

 هو لك يف األرض والسماء وامللك وامللكوت وحبر الدنيا  وسخر لنا كل حبر،الريح والشياطني واجلن لسليمان
 حم األمر وجاء النصر )سبعا( )حم(... ثالثا)كهيعص(وحبر اآلخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده كل شيء 

  . بسم اهللا بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا كهيعص كفايتنا حم عسق محايتنا.فعلينا ال ينصرون
  .لورد الطيف للحداد أو أحد راتيب عمر بن عبد الرمحن العطاس أو احلداد ا: أذكار ما قبل املغرب-

  . ورد أيب بكر السكران مث ورد النووي وسورة تبارك:أذكار ما بعد العشاء
أذكار ليلة اجلمعة ويومها قراءة سورة الكهف وسور أخرى مث بعد القرآن قصيدة العدين اليت سبقت 

 مث الصالة اإلبراهيمية مث الصالة التاجية أليب بكر بن سامل ومنها )علم ريبقد كفاين (األبيات منها مث قصيدة 
اللهم صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك العلية يف كل وقت وحني أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت (

وملء ما علمت على سيدنا وموالنا حممد وعلى أل سيدنا وموالنا حممد صاحب التاج واملعاراج والرباق 
  .مث ورد أيب بكر بن سامل مث يقرأ القصيد اليت أوهلا.)..!!لم ودافع البالء والوباء واملرض واألملوالع

  يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا

  كهف وغوث ومعني يا ربنا يا ربنا

  .)١(الصالة التاجية أليب بكر بن سامل  أذكار ما بعد عصر اجلمعة الصالة اإلبراهيمية مث-
بأوراد الشيوخ وعملهم وترتل قصائدهم يف أشرف األوقات من الثلث األخري من الليل فانظر كيف يلتزم 

 وما أمجل ما ورد يف ،باستغاثة باألولياء الذي إمنا حيي بالتهجد واالستغفار على هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثرية يتعذر العمل بكل ما فيها شرح البائية من االقتصار على املأثور قال ك ألن العلماء مجعوا يف ذلك أحزابا ك

فال ينبغي  فيبغي للمتعبد صرف عنايته إىل ما ورد من آية قرآنية أو سنة نبوية ألنه أفضل عمال وأشد تأثرياً
  .)٢(للراغب يف املزيد إمهاهلا واالشتغال بغريها ولو قيل فيه من الفوائد والفضائل

                                                 
  .خالصة املدد النبوي إصدار مركز النور للدراسات واألحباث توزيع دار الفقيه للنشر والتوزيع) ١(
 ).١٤٥:ص (شرح بائية احلداد لعلوي بن أمحد السقاف) ٢(



 

٥٩  

  :وترتيب فضائل السور واألدعية -

 واإلجازات ترد الوصية واإلجازة باألدعية واألذكار املأثورة وكذا فضائل السور وقد ويف ثنايا الوصايا
 ،خيلطون ذلك مبا هو من عمل الشيوخ كما ذكر يف دعاء السفر قبل أن خترج من البيت بقراءة آية الكرسي

را عظيما يف  وامحلها معك فإن هلا س،ودعاء الكرب املشهور، مث اكتب احلروف اليت هي أوائل سور القرآن
 وإذا أراد ركوب البحر فتكتب على خزف أو حصاة وتلقى يف البحر قبيل الركوب ير فاعل ،اجللب والدفع

لك عجبا من التيسري ومن األمساء اليت تورثك استجابة الدعاء يا مسيع يا بصري تذكر ما كل يوم مائة مرة 
ا عند مواجهة الظلمة لكفاية شرورهم كهيعص حم وهي أدىن ما تقتصر عليه ومن احلروف القرآنية اليت تقوهل

  .)١(عسق تعقد على األوىل أصابع اليمىن ويف الثانية أصابع اليسرى
  :ونسوق مجلة من ذكرت يف عقد اليواقيت ضمن الوصايا واإلجازات منها

  .سورة العصر وقريش لصالح القلب تقرأ صباحا ومساء ثالثا -
ش أمان من اخلوف وحبرف الصاد اجلامع للصالة والصرب  قراءة يس وسبع مرات من لئالف قري-

  .والصدق حسبما الوصية

مرة فإن قراءن تنفع من شر الظاهر والباطن ، قراءة العلق والقدر والزلزلة وقريش صباحا ومساء مرة-
  .وقد جرب ذلك اجلم الغفري ونص عليه اجليالين

 جان ست مرات مرة عن ميينه ويتفل يف تلقائها  قراءة سورة اإلنشراح عند لقاء عدو مهيل أوسبع أو-
  .ويفعل مثل ذلك يف بقية اجلهات الست وقد جرب ذلك اجلم الغفري فوجدوه واضح الربهان

  . قراءة سورة قريش سبعا عند تناول طعام خيف ضرره ولو مساً أو فعل شيئا توهم عاقبته وظلمه-
-ا بطريق اجلمل وذلك مائة وثالثة وثالثون بعد  قراءة امسه اللطيف عدد حروفه األربعة وعدد حسا

الفريضة أخرب األساتذة أن من تأثري خاصية إفاضة النور اإلهلي على الباطن واإلمداد بالفتح العظيم ومن الشهري 
عند نزول الشدائد وتواتر املعضالت تالوته ستة عشر ألف وستمائة وأحد وأربعني مرة فقد جرب إنتاجه يف 

  . من ضرهاحلها والوقاية

 ما بني سنة الفجر والفرض البسملة تسع عشرة مرة ألن خزنة النار تسعة عشر كل بسملة تقوم مقام -
واحد يا عزيز إحدى وأربعني مرة لسعة الرزق ولسعة الرزق أيضا يا قيوم فال يفوته شيء من علمه وال يؤده 

  .)٢(سبع وعشرين مرة
مي يف عادات ترمي يف شهري حمرم ورجب مثال أنه يف غرة ومما ورد أيضا ما ساقه صاحب الدليل القو -

                                                 
 ).٢٥:ص (العطية اهلنية والوصية املرضية لعلي بن حسن العطاس) ١(
  ).٨٦-٧١-٦٥-١/٤٦ (انظر) ٢(



 

٦٠  

شهر حمرم تستهل بالتالوة واألذكار والصالة واألدعية املأثورة يف فضائل ذلك الشهر ومن تلك األعمال ما 
 مرة من البسملة فمن كتب ذلك مل يصبه مكروه طول العام ومن قرأ آية الكرسي )١٣٠(يستحب كتابة 

اللهم يا حمول األحوال حول حايل (وعصمه من الشيطان طول السنة مث يأيت ذا الدعاء  مرة حفظه اهللا )٣٦٠(
  . مرة واحدة)إىل أحسن حال بقدرتك يا كبري يا متعال وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  .ومما هو مطلوب يوم عاشوراء قراءة ألف مرة سورة اإلخالص

  : وترتيب املولد-

وجد من موالد رتبها مشايخ مشهورون وتندرج حتت ترتيب الشيوخ وراجت يف باإلضافة إىل ما 
حضرموت اليت جيتمع هلا كمولد الربزجني والديبعي وقصائد الربعي وأحيانا يتم االجتماع على ما نظمه شيوخ 

 شهر  وتكثر يف،الطريقة املتأخرين لقصة امليالد للمريدين، ومن آخرهم نظما الضياء الالمع لعمر بن حفيظ
ولعل أشهرها مولد  ربيع األول مبناسبة االحتفال باملولد وقد أحصيت فقط يف ترمي عشرين مولدا مشهورا

ليه األتباع من أماكن شىت قيل إنه تنفتح له خزائن من العرش ‘الرباط صباح آخر األربعاء من الشهر الذي يفد 
  .)١(ال تنفتح لغريه كما ذكر يف عادات ترمي

كتاب قرة العني جبواب  وغال مؤلف  القيام يف املولد تعظيم للنيب صلى اله عليه وسلمويعتقد البعض أن
أسئلة وادي العني فزعم أنه من شعار أهل السنة واجلماعة وأن تركه من عالمات االبتداع ورمبا استلزم ترك 

 على من يتركه حني القيام االستخفاف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأفىت أبو السعود الغماري خبشية الكفر
  . ومن قصائد القيام اليت تفيد ذلك االعتقاد أعين حضور النيب قوهلم)٢(يقوم الناس إلشعاره بذلك

  .مرحبا جد احلسني  مرحبا يا نور عيين-
  . مرحبا بالنيب واألنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من اهللا جمابة-

  . عمر بن حفيظ مما يقال القيامويف الضياء الالمع بذكر مولد النيب الشافع نظم

  .بك يا ذا القدر االرفع  مرحبا أهال وسهال-
 أن املراد حضور :و يف رده عن جتلي النيب يف املوالد كما يف جملة الثقافية اليمنية أجاب عمر بن حفيظ

ألرواح الروح أما اجلسد املعظم فهو أصون وأكرم أن ينتقل ولكن جاءتنا النصوص الصحيحة والصرحية بأن ا
  .)٣(....تسري

أما ما زعمه يف السلسلة القدوسية بأنه أفضل من ليلة القدر فهو من باب الغلو قال وذلك من وجوه ثالثة 

                                                 
 ).٣١-٢٢:ص (الدليل القومي) ١(
  .قرة العني رسالة صغرية يف أسئلة وادي العني حملمد بن سامل) ٢(
 . دار الفقيه للنشر والتوزيع- )١٤٢٤(ء الالمع الطبعة الرابعة وانظر الضيا) ١٧٩ (العدد) ٣(
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أحدها أن ليلة املولد ليلة ظهوره وليلة القدر معطاة له والثاين أن ليلة القدر شرقت برتول املالئكة وليلة مولده 
ع ا التفضل على أمته وليلة املولد الشريف وقع ا التفضل على سائر شرفت بظهوره والثالث ليلة القدر وق

  .)١(املخلوقات

  :الكسب واجلذب :سابعاً

تبدأ رحلة املريد يف السفر الصويف الشاق بصحبة الشيخ العارف بعد أن يسلم له القياد والروح ليعرج ا 
 : والثانية،الكسب: روج عرب بوابتني األوىل ويكون هذا الع، وتنتهي إىل أعلى مراتب الوالية،يف املقامات

 بل ملن سلك طريق الصوفية بعد اجلذبة اإلهلية على حد ، فهو ال يتم عن طريق النقل وال إعمال العقل،اجلذب
العرفان والكشف والعيان فطريق وصفها  ووهذه احلقائق والعلوم هلا رجال وصلوا إليها بالذوق( :باسودانقول 

 العلم األزيل مسدود إال على من سلك طريق الصوفية بعد اجلذبة اإلهلية يفوأعياا الثابتة والبحث يف علومها 
 وفيه .عقد اليواقيت نقله صاحب ))…إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس(( :اآلتية يف معىن قوله تعاىل

 رج عن قوة الفكرةوقد قيل أن علوم األسرار وأحوال العارفني من فوق طور العقل مما هو خا( :أيضاً
  .…الكسب كما قال ابن الفارض نفع اهللا بهو

  زِتفحبيث استقلت عقله واست وال تك ممن طيشته دروسه

  مدارك غايات العقول السليمِة فثم وراء العقل علم يدق عن

  )٢()ونفسي كانت من عطايا ممدِة تلقيته عين وعين أخذته

  .قول بالوحدة كما مفهوم البيت الثالثواستشهاده هنا بقول ابن الفارض مزلة قدم يف ال
الوهيب مرته عن (وقال أبوبكر بن سامل موضحا النوعني أعين الكسب واجلذب فقال يف معارج األرواح 

  .)٣()كل علم وعمل والكسيب مقامه جندي من جنود الوالية الكربى

دة ولكن رمبا يطرأ اجلذب وهكذا يبدأ املريد بالسري يف املقامات إىل أن يقطعها كلها فيصل إىل املشاه
فيطري به إىل الغاية ويدع السلوك وهنا فالسري مث الطريان يقود إىل اجلذبة اليت تورثه املشاهدة وتسلمه املشاهدة 

 ،وحقيقة العارف سائر طائر(: للعيان آخذ بعضها برقاب بعض كما حرره العيدروس بقوله يف الكربيت األمحر
 ، والطري يكون يف مقامات الروحانية العلوية، يكون يف مقامات النفس املطمئنة فالسري،مث السري يستدل بالطري

                                                 
  ).٩٧٣:ص) (١(
مـسدود  . وهذه احلقائق والعلوم هلا رجال وصلوا إليها بالذوق والعرفان والكشف فطريق وصفها(ولباسودان أيضا يف مطالع األنوار     ) ١/٤٦) (٢(

عند شرح ) الكسب واجلذب( وقال يف بيان طريقي الوالية ).إين آنست نارا( معىن إال على من سلك طريق الصوفية بعد اجلذبة اإلهلية اآلتية يف          
فنيلها من منح فيض وهيب أو فتح فضل بعد جد كسبيال من روايات الورى والكتب وال بقيل علمها أو قاألي مبحض                     :قول بلفقيه عن الوالية   

 .)١٢٧-٤٦:ص (بعد اجلذباجلود والكرم وقد يكون بعد اجلد واالجتهاد الكسيب ويكون الكسب 
 ].٨:املعارج[) ٣(
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 ، فاجلذبة تبعده عن إنيته وتقربه هلويته إىل أن تورث اجلذبة املشاهدة،مث يستدل الطري باجلذبات السرية
قه احلق ويزهق  فالعيان يسحقه والعني متحقه مث حيق،فاملشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إىل أن ظهر بالعيان

 ويتيه يف العظموت واجلربوت حىت تتجلى ، فيطالع أسرار امللك وامللكوت،باطله فيكاشف بأنوار غيب الغيب
  .)١(). فأشرقت أرض البشرية بنور را،له مشس الربوبية عن مساء العبودية

  :ولتوضيح العالقة بني السلوك واجلذب فإا أربع درجات للسالكني

  .ريق القوم ألنه ليس عنده أحوال وإمنا سالك يف املقامات فقط خارج عن ط:األول

  . جمذوب أبتر مل يتدرج يف املقامات حمروم من األعمال فهو ناقص:الثاين

  . سالك كابد املقامات مث حصلت له اجلذبة وحصلت له املشاهدة:الثالث

  .)٢( جمذوب أوال مث سلك فهو أكمل األصناف األربعة والصاحل للمشيخة:الرابع

 حمب وحبوب والثاين جمذوب بعد السلوك طالب ،وقيل هم على أربعة أقسام سالك بعد اجلذب
ومطلوب والثالث جمذوب غري سالك حمبوب غري متعوب والرابع سالك حمب غري جمذوب ويقتدى باألولني 

  .)٣(.صح عندهمدون اآلخرين عند شيوخ الطريقة العارفني احملققني وأول األولني أفضل من ثانيهما على األ
وممن اشتهر بالوصول إىل الغاية باجلذب صاحل بن عبد اهللا العطاس كما يف تاج األعراس أنه أصابته جذبة 

 وكان قد . ومل ميتحن بشيء من املشاق، حيث تنتهي األعمال، إىل مواطن القرب والكمال،من ذي اجلالل
لى وجهه غري أنه عدل عن ذلك بعد رؤيا لبعض أزعجه هذا اجلذب حىت عزم على السياحة يف الرباري ليهيم ع

  .)٤(.يتحمل اجلذب عنه عمر عبد الرمحن السقاف سلفه أمروه أن يرجع إىل نشر الدعوة مقابل أن

  :املقامات واألحوال

لقد أناطوا الوصول إىل الغاية مبقامات تقود جمموعها إىل موت النفس وال بد من التزام ظاهر الشريعة أثناء 
قد مت ترتيب األحول واملقامات اليت يقطعها السالك حىت يظفر مبطلوبه عد العيدروس يف الكربيت  و،الرياضة

األمحر عشرة مقامات تثمر عشرة أحوال فاألول التوبة اليت هي أصل املقامات وتثمر احملبة اليت تبىن عليها 
الصرب يثمر األنس واخلامس الفقر يثمر األحوال والثاين الورع يثمر الشوق والثالث الزهد ويثمر اهليبة والرابع 

والسابع اخلوف مثر السكر والثامن الرجاء يثمر الوصول والتاسع التوكل يثمر  القرب والسادس الشكر يثمر

                                                 
 ).٧٧:ص) (١(
 ).٩٠ (العرف العاطر لعبد الرمحن بن مصطفى العيدروس) ٢(
 .وفيه أن سعدا بن علي كان من أصحاب ااهدات مث حصلت له اجلذبة) ١٣٦:ص (الدر املدهش البهي) ٣(
 ).٥٥-٥٤-١/٤٧ (تاج األعراس) ٤(
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  .)١(الفناء والعشر الرضاء يثمر البقاء
  :واليقني أصل مجيع املقامات التسع اليت عناها احلداد يف التائية بقوله

  وأحكامها وابدأ بتصحيح توبة فظهامقاماته تسع عليك حب

  ونعم الرجا من قائد للسعادة وخوف ونعم اخلوف للعبد سائق

  وأمر وي أو ركون لشهوة وصرب مجيل عند كل بلية

  وصرف الذي أسداه يف سبل طاعة وشكر على النعماء برؤية منعم

  وصحح مقام الزهد فهو العماد والتوكل وهو الزاد يف خري رحلة

  بكل الذي يقضيه يف كل حالة املني مع الرضاوحب إله الع

  هدى نصه يف العنكبوت بآية وجاهد تشاهد واغنم الوعد باهلدى

 وأشار إليه أبو بكر العدين ،فالرضاء أشرف املنازل بعد النبوة قيل فيه باب اهللا األعظم أو جنة الدنيا
  .)٢(قد عجلت هلل القلوب الصافية بل هذه ال شك جنة ثانية:شعرا

ذا تتألف الطرق غالبا من عدد من املقامات واألحوال اليت يسلكها الصويف يف باب الكسب ليصل وهك
إىل الغاية ورمبا طرأ على سلوكه اجلذب فيطري إىل الغاية طريانا وأول من تكلم يف ترتيب األحوال واملقامات 

ا شاع خربه أنه أحدث علما مل كما يف تلبيس إبليس هو ذو النون املصري قال فأنكر عليه ذلك علماء مصر مل
  .)٣(يتكلم فيه السلف اهـ

  :اخلرقة الصوفية :ثامناً

االنتساب للطريقة والوصول للحقيقة بأخذ العهد واملواثيق يكون من خالل لبس اخلرقة الصوفية وتكون 
لطريقة جتمع املصادر ل و، وخرقة تربك للعموم، خرقة إرادة للخصوص:رابطا بني الشيخ واملريد وهي نوعان

 :احلضرمية على أن املرجع يف لبس اخلرقة الصوفية هو الفقيه املقدم وله من جهة الكسب املعتاد طريقان األوىل
ما  - كما يف الربقة املشيقة -  واألخرى،نسبة سلسلة اإلسناد املسلسلة باآلباء إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

س اخلرقة من يد أيب مدين شعيب بن احلسني املغريب بواسطة عبد  فلب، واألمر الغييب،حصل له من اإلذن الرباين
الرمحن املقعد وبواسطة عبد اهللا بن علي بن صاحل املغريب بسنده عن أيب يعزى إىل احلسن البصري الذي ألبسه 

                                                 
مرادهم ذه املقامات جند بعضها من قبيل التنطع كما ضرب لنا مثال العيدروس يف توبة ذي النون وورع أيب يزيـد          الكربيت األمحر ولو تأملنا     ) ١(

 .حني رجع من بسطام إىل مهذان لريد منلة وجدها يف قرطم اشتراه من هناك وقال غربتها عن وطنها وكذلك املراد من الزهد ترك الدنيا رأسا
 ).١/٢٣٩( السلسلة القدوسية) ٢(
وقد جرى العرف باعتبار التوبة أول املقامات كما أن الرضا آخرها فحني عدها الطوسي يف اللمع سبعة بدأها بالتوبة واختتمها بالرضا جند أا                       ) ٣(

  .عند أيب طالب يف قوت القلوب تسعة مقامات أوهلا التوبة وآخرها احملبة وعد السهروردي عشرة مقامات
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وللفقيه املقدم أيضا يف لبس اخلرقة طرق كثرية من جهة الكسب  ...علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اخلرقة
  .)١(!!ظاهر وطرق كثرية من جهة اإلشارة والكشف الباهر اإلجتماع باخلضر ورجال الغيب وأهل الربزخال

ويرى أبو بكر العدين يف اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف أن لبس اخلرقة يعد إظهارا لتصرف الشيخ يف 
خوله يف حكم اهللا وحكم  ود، ويكون لبس اخلرقة عالمة التفويض والتسليم ودخوله يف حكم الشيخ،املريد

 وأما خرقة اإلرادة يتعاطاها من له إرادة صادقة ومهة :رسوله وإحياء سنة مبايعته صلى اهللا عليه وسلم وقال
 ويكون ،عالية وجد على ااهدة وخروج عن أوامر نفسه واختياراا ودخول يف أوامر شيخه واختيارته

  .)٢( بل يسلم له ويفوض أمره إليه! يف شيء قطوال ينتقد على شيخه! !كامليت بني يدي الغاسل

وإمنا مسي هذا اللباس خرقة وخصص ذه التسمية وهي عبارة عن الطاقية والقميص والعمامة والطيلسان 
وغري ذلك مما يقع به اسم لباس ويصح عليه حكم اإللباس ألن هذا االسم باشتمال بركته وعموم إشارته يقع 

 وزاد بعضهم خرقة ،ريد أن يدمي لبسها ألا تفىن حينئذ وتفوته بركة بقائها عنده وال ينبغي للم..على حسنها
  .التشبه اليت تلبس بقصد التشبه بالصوفية وحكمها أنه يلبسها كل من أراد التشبه م وأحكامها كخرقة التربك

  :االحتفال عند لبس اخلرقة

اخلرقة مبحضر  ية فقد لبس أبو بكر العدينورمبا يكون إلباس الشيخ للمريد يف مشهد كبري حيضره الصوف
  .)٣()هـ٨٦٥ (عظيم من كافة املشايخ والفقراء والعلماء وكان ذلك بشهر رجب سنة

  :فروع اخلرقة

 :اخلرقة السقافية فقد كان السقاف مشهورا بالتحكيم ونقلوا عنه قوله وهلذه اخلرقة فروع لعل أشهرها
ن أحكم ا حىت أتاين مجيع األنبياء واألولياء وأمروين بذلك قال أعطيت التحكيم من ست أيدي ما رضيت أ

وكان يقول ال أحكم أحدا حىت أمسع النداء من احلق يأمرين بذلك عقد ويسمونه الصباغ ألن خرقته بالربكة 
  .)٤(مشهورة وبالفوائد والصبغ لقلوب أرباا مذكورة

 لعمه عمر احملضار وكان يقول أعطاين حتكم  ذكرت كتب التراجم أن العيدروس:واخلرقة العيدروسية
 ،ويد من الشيخ عبد الرمحن السقاف! !عمي ثالث أيدي يد من النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق الكشف

                                                 
سخاوي مث أن الكذب املفترى من قال أن عليا ألبس اخلرقة احلسن وليس يف شيء من طرقها أن النيب ألبس اخلرقـة علـى         الربقة املشيقة قال ال   ) ١(

الصورة املتعارف ا بني الصوفية ألحد من الصحابة وكل ما يروى يف ذلك صرحيا فباطل ولعل السيوطي عرض بإنكار مساع احلسن البصري                      
ومتسك ذا بعض املتأخرين فخدش يف طريق لبس اخلرقة وأثبته مجاعة وهو الـراجح عنـدي                :  يف احلاوي  من علي بن أيب طالب وعناه بقوله      

 .لوجوه
 .)١٠-٦:ص() ٢(
 ).١/١٤٠(  وعقد اليواقيت)١/٢٢(السلسة القدوسية ) ١٧:ص (انظر اجلزء اللطيف) ٣(
 ).٢/١٢٢( العقد) ١/٣٠٧( السلسلة القدوسية) ٤(
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  .)١(!ويد من أحد رجال الغيب
وكان إذا أخذ العهد على من طلب منه التحكيم يشرع بعد أن يأمره بالتوبة واالستغفار يف تعليمه العقائد 

إلميان باهللا والترتيه له سبحانه وتعاىل وبرسله وكتبه وعذاب القرب وسؤال امللكني وغري ذلك مما ذكر يف من ا
 وطريقتنا طريقة ، ويف األصول شيخنا األشعري،العقائد مث يقول له مذهبنا يف الفروع مذهب الشافعي

  .)٢(الصوفية

لنا منه صفة يف لباسها من مجيع جهاته : الوممن أخذ عنه أحكام لبس اخلرقة أخوه علي بن أيب بكر كما ق
 وال أعلم أحدا له ما يل يف ، وأحكام لباس اخلرقة، والتفويض يف أمر التحكيم،وسالسل سنده باإلذن املطلق

  .)٣(إلباسها
الذين بلغوا املائة من أهل الظاهر  -  واخلرقة احلدادية اليت أخذت اليد فيها باإلضافة إىل شيوخ احلداد

 إن اليد يف هذا الشأن لنا من أربعة :من النيب صلى اهللا عليه وسلم كما نقل عن قوله -  أهل الربزخوغريهم من
من أهل الربزخ من الفقيه املقدم والشيخ عبد الرمحن السقاف والشيخ عمر احملضار والشيخ عبد اله بن أيب بكر 

اسطة وأخذنا عن الشيخ عبد القادر اجليالين العيدروس وأما اآلن فاليد لنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم بال و
 كما لبس اخلرقة باملكاتبة من حممد بن علوي .بواسطة وبغري بواسطة ولنا به اتصال من حيث رحم أهل البيت

  .)٤(عند ما أرسلها له من مكة

  :اخلرق األخرى

 نطاق عرف تصوف حضرموت لبس خرق أخرى غري خرقة الفقيه املقدم وذلك منذ عهد مبكر ولكن يف
  :ضيق فمنها

 لبسها أمحد بن اجلعد ومنه أخذها عبداهللا بن حممد باعباد الذي -نسبة لعلي األهدل-  اخلرقة األهدلية
قالوا ومت هذا اللبس بأمر من شيخه الفقيه املقدم وكذلك لبسها عبداهللا باعلوي بأخذه عن عبد اهللا  انتمى إليه

  .)٥(ة إبراهيم بن حيي بافضل بأخذه عن أيب الغيث بن مجيل وقد لبس اخلرقة األهدلي.بن إبراهيم باقشري
اخلرقة اجليالنية لبسها أبو بكر بن سامل بعقد السند والصحبة واإلذن عن معروف بامجال وهو أخذ عن 
إبراهيم بن عبداهللا باهرمز الذي لبس اخلرقة من حممد بن أيب بكر احلسين وهو من إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت 

                                                 
كما أن العيدروس قد أخذ اليد عن النيب صلى اله عليه وسلم فإن سعدا بن علي مذحج رأى النيب يقظة وألبـسه                      و) ٢/١٥٣( املشرع الروي ) ١(

كوفية وبقيت عليه ليال وارا قال يف السلسلة فإذا علمت هذا فال بأس باتباع السادة املشايخ الصوفية يف لبس اخلرقة وإلباسـها وإن كانـت                         
  ).١/٦٣ ( ذكرناه حديث املبايعة والتحكم من الشيخ يف حق املريد شبه املبايعةأحاديثها غري قوية فإنه يؤيد ما

 .نقله عنه ابنه أبو بكر العدين قال وعلى اجلملة فهو عقد كالعقود يكفي فيه إجياب وقبول وما زاده فزيادة خري) ٢(
  ).٢٠٠:ص (شرح العينية) ٣(
  ).١١١ (!!!أنه إذا أشكل عليه حديث أم ضعيف أخذه من النيب بال واسطةويف النهر املورد نقل ) ١/٢١٦( غاية القد واملراد) ٤(
  .)٧٧( صلة األهل -) ٢/١٢٥( عقد اليواقيت) ٥(



 

٦٦  

  .)١(ل سنده إىل عبداهللا األسدي عن اجليالينالذي يتص
وأخذت الطريقة النقشبندية عن عبداهللا بن مصلح اخلراساين قال عيدروس بن عمر وصافحته على ذلك 

 اهللا يف اليقظة وعند النوم ،وتلقيت منه كيفية الذكر حببس النفس وأوصاين باستدامة الذكر بال إله إال اله ويا اهللا
ة وبتقوى اهللا يف كل حال والدعاء له وأجازين يف الراتب املنسوب لعبد القادر اجليالين يقرأ ويف اخللوة واجللو
  .)٢(...بعد صالة العصر

ويبدو أن لبس هذه اخلرق يأيت يف الدرجة الثانية بعد التحكم للطريقة احلضرمية أوال وسيأيت حتذير بعض 
  .املشايخ عن اخلروج عن الطريقة العلوية قريبا

  : التحكيم صفة عقد

  :وذكر علي بن أيب بكر السكران يف الربقة املشيقة فيذكر لباس اخلرقة األنيقة

 يف صفة عقد التحكيم الذي استحسنه مجاعة من شيوخ العارفني بأن يعقد التحكيم متربعا بني :فائدة
يت ثالثا ويف يدي احملكم ويوصيه بالتقوى ويقول بعد ان يقرأ عليه آيات البيعة رضيت يب شيخا فيقول رض

صيغة أخرى بعد الشهادتني يقول إين تائب إىل اهللا من مجيع املعاصي مقبل على اهللا تعاىل بكل ما يرضيه 
واخترت الفقر على الغناء والذل على العز واخترت اهللا تعاىل على كل شيء ورضيت صحبة الفقراء واخترم 

  .)٣(على غريهم ورضيت بسيدي فالن قدوة

  :سامليب بكر بن عقد التحكيم لأل

يبدأ بقراءة الفاحتة مث يقول املريد أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
 رضيت بالشيخ أيب بكر بن سامل ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا ورسوال، وباإلسالم دينا،رضيت باهللا ربا

 ،ريق حممودة وعونا يل على اهلوى والنفس وكل أعدائي واخللقشيخا وقدوة ووسيلة إىل اهللا وإىل كل مقام وط
ورضيت بك واسطة إىل اهللا كذلك فيقول الشيخ اللهم ارزقنا حمبتك وحمبتهم والتأدب معك ومعهم يا أرحم 

  .)٤(الرامحني

  : عند التحكيماالمتحان الصعب

 وقد قال لعمر بن ،كمني لهذكروا أن عبد الرمحن األخضر باهرمز كان من أشد الشيوخ اختبارا للمتح
 فامتثل فلما أراد أن حيرم رأى الكعبة تلقاء وجهه ! صلّ إىل غري جهة القبلة:عبداهللا باخمرمه حني أراد أن ذلك

                                                 
 ).٦٦ (أغلى اجلواهر) ١(
 ).٢/٥٠ (عقد اليواقيت) ٢(
 ).١٦٠:ص (الربقة املشيقة) ٣(
 ).٦٦ (أغلى اجلواهر) ٤(



 

٦٧  

  .)١(!مث حكمه
ويف  ، مبرتلة مجع اجلمعط وال غرابة عندهم يف ما نقل إذا فهمنا هذا النقل يف سياقه العام وهو االرتبا:قلت

 واعلم أن العبد إذا أشرق :نقال عن علي أيب بكر السكران يف شرح كلمات الفقيه املقدم الثالثالعقد النبوي 
وينبيك عن هذا السر  !فيه نور حضرة البهاء وشاهد بسره املنظر األعلى صارت له مجيع اجلهات الست مصلى

  :العارض قول الشيخ ابن الفارض شعرا

 )٢( وحج وعمرةمبا مث من نسك فكل اجلهات الست حنوي توجهت

 ورمبا صلى إىل غري القبلة ملا استوىل عليه سلطان احلقيقة أمحد بن علوي ،يصلي من غري شعور وممن
 ونودي بفناء الفناء من عامل ،باجحدب قال يف املشرع الروي وذلك حني تالشت العبدية يف كعبة العندية

  .)٣(ه اهللا ورفعت القبلة وما بقي غري اهللا فأينما تولوا فثم وج،البقاء

 :وقد سئل أمحد بن حسن العطاس عن امتحان باهرمز هذا ملريده عمر باخمرمه هل له أصل من السنة فقال
وله دليل يلمح من طرف خفي بالغط ! !إنه ملا رآه فقيها متمسكا مبا معه أراد أن ينقله عن موضعه ذه األمور

  .)٤(هـ.وحي االصادر من سيدنا جربيل لسيدنا رسول اهللا حني نزوله بال

  .وبني الفرع واألصل بعد املشرقني وشتان بني الغط املشار إليه وبني األمر مبخالفة الشرع قلت

  :باس والتلقنياجلمع بني اإلل

وقد يفرد أو يكون بالضمري الغائب  ويصاحب اإللباس عادة تلقني الذكر املشهور بالنفي واإلثبات
 الذي هو الذي ، والثاين اهللا، والثالث هو، أوهلا ال إله إال اهللا:ثةومراتب األذكار يف السلسلة العيدروسية ثال
  .مكاشفة األسرار كما سبق نقله يف الذكر

أجازين الذكر ال إله إال اهللا حممد رسول : ومنه ما ورد يف عقد اليواقيت قال مؤلفه عن بعض شيوخه
العم حممد بن حسني بذلك فقال إن الكيالين أو  وأخربين أن فيه واقعة قال أخربت ، إال هو إال هو،اهللا هو،اهللا

  .)٥(قال تلميذه قال أمجع الطرائق يف الذكر هذا

                                                 
قلت ويف العقد النبوي نقال عن علي أيب بكر السكران يف           ) ١٢٠:ص (ردت يف كنوز السعادة   وهذا اختبار من ثالثة كما و     ) ٨٧ (السناء الباهر ) ١(

واعلم أن العبد إذا أشرق فيه نور حضرة البهاء وشاهد بسره املنظر األعلى صارت له مجيع اجلهات الست                  : شرح كلمات الفقيه املقدم الثالث    
 .ض شعرا فكل اجلهات الست حنوي توجهت مبا مث من نسك وحج وعمرةمصلى وينبيك عن هذا السر العارض قول الشيخ ابن الفار

فقال من جانب القدس العلي أدنيت واستدنيت كل        .لطائف اهللا أقبلت  : وقد اقتبس املعىن املذكور الشيخ عمر باخمرمه يف القصيدة اليت مطلعها          ) ٢(
 .عاليفاسترسلت واستقبلت وجهي اجلهات الست مث صلت

)٢/٧٣) (٣.(  
 ).٢/١١١( ير األغالستنو) ٤(
ألبسين احلسن بن صاحل البحر اخلرقة وأعطاين القلنسوة ولقنين الذكر ذه الصيغة ال إله إال اهللا ثالثا : ومن التلقني قوله  ) ١/١٠١( عقد اليواقيت ) ٥(

 . ال إله إال اهللا ثالثا ال مشهود إال اهللاال معبود إال اهللا ال إله إال اهللا ثالثا ال مقصود إال اهللا ال إله إال اله ثالثا ال موجود إال اهللا



 

٦٨  

  :اجلمع بني اإللباس واملصافحة

يف السلسلة القدوسية وقد صافحين وشابكين ولقنين الذكر  - احلفيد - ومثاله ما ذكر شيخ بن عبد اهللا
هللا كما صافحه ولقنه وشابكه ولقنه الذكر عبداهللا بن الوالد كما صافحه وشبكه ولقنه والده شيخ بن عبدا

حممد باقشري كما صافحه ولقنه الذكر الشيخ عبد الرمحن بن علي كما صافحه والده الشيخ علي بن أيب بكر 
كما صافحه الشيخ علي بن حممد خطيب كما صافحه أبو اليمن الطربي كما صافحه إبراهيم الشوهاين كما 

لثم وكان عمره أربعمائة سنة كما صافحه املعمر وكان عمره يقرب من ذلك والشيخ صافحه أبو العباس امل
  .)١(املعمر رأى سيدنا رسول صلى اهللا عليه وسلم وصافحه باخلندق

ويف القرطاس أن عليا بن حسن العطاس يف لبس اخلرقة وأخذ التلقني واملصافحة من احلسني بن عمر بن 
م ثالثة أيام فصمتها فلما كان يف اليوم الرابع أمرين أن أغتسل وأنوي به عبد الرمحن العطاس قال أمرين بصيا

غسل التوبة وأصلي ركعتني وأنوي ما ركعيت التوبة مث أمرين أن أجلس بني يديه متربعا مستقبل القبلة وجلس 
  ...)هادتنيالش(هو متربعا ووجهه إيل وظهره إىل القبلة ووضع يده الكرمية على رأسي ولقنين كلمة التوحيد 

  .)٢(.... عن الشيخ املعمر!مث ذكر السند إىل عبد الرمحن بن علي إىل الشيخ امللثم

  :إللباس والتلقيماجلمع بني ا

وقد يضاف للتحكيم ما يسمونه التلقيم بأن يضع الشيخ لقمة من أكل يف فم املريد قال علوي بن طاهر 
اس لقمنا بيده الشريفة وقال لقمين رسول اهللا إال أين احلداد يف زيارته إىل هود مع شيخه أمحد بن حسن العط

 وحيصل التلقيم )٣(!!!!ال أذكر ما هو األكل الذي لقمنا منه وأما العسل فقد سقانيه صلى اهللا عليه وسلم بيده
بأي نوع من الطعام كما قال صاحب األشواق القوية عن بعض شيوخه لقمنا العصيدة كما لقمه مشاخيه قال 

  .)٤(.ه شأن يعرفه أهله وفيه أسانيد مذكورة يف كتب القوم وأجازنا وألبسنا ولقننا الذكروالتلقيم ل
  .ورمبا مجع أيضا بني اإللباس وحلق الرأس كما سبق نقله عن الطيب باخمرمه يف حال الفقيه املقدم

  :احلجر على الطريقة

اجها اليت تسري عليها فرض  وهلا شيوخها ومنه،بعد أن أصبحت الطريقة احلضرمية قائمة على أصوهلا
قال احلداد وال ينبغي أصحاب الطرق األخرى  يتخبط أتباعها فيخطفهم وال ،حوهلا سياج حىت ال ختتلط بغريها

ألحد من آل باعلوي أين خالف املنهج الذي درج عليه أسالفهم وال أن مييل عن طريقهم وسريهم فإن يتبع 
والتحكيم ممن خيالف سريهم وطريقتهم ألن طريقتهم هي اليت وينحو ويلقي القياد لكل من يدعي التسليك 

                                                 
  ).١/٢٢ (السلسة القدوسية) ١(
 ).١/١٩٣( نقله عن القرطاس مؤلف تاج األعراس) ٢(
 ).٢٨:ص (بشائر وطوالع سعود) ٣(
  ).١٥:ص) (٤(



 

٦٩  

  .)١(!!يشهد لصحتها الكتاب العزيز والسنة الكرمية وسرية السلف
وكان عبداهللا بن عمر بن حيي يلوم من السادة العلويني من يتعلق بغري طريق أسالفه ويقول أنه ال يفتح منه 

ج عن طريقتهم إىل طريقة أخرى من أوالدهم أو ممن شيء وأنه يصاب وأم هلم غرية شديدة على من خر
دخل يف طريقهم ويرى أن أعظمهم غرية على ذلك الفقيه املقدم وأبو بكر العدين وعبداهللا بن علوي احلداد 
كما أن حممد بن علوي السقاف عاب على بعض السادة بسبب حتكمه لبعض املسلكني يف ذلك الزمان يعين 

  .)٢(من غريهم
قد قامت وأنه أراد أن يدخل يف  ضارم أخذ طريقة السنوسي فرأى يف املنام كأن القيامة أن احلوحكوا

وذاك موقفه وأشاروا ،له أنك لست من أصحابنا وأنك من مجاعة الفقيه املقدم :مجاعة السنوسي فطردوه وقالوا
أخذ طريقة آل  فلما انتبه ترك طريقة السنوسي من حينئذ و،إليه فذهب ووجد موقفاً عظيماً ودخل فيه

  .باعلوي
قع لعمر البار أن بعض مشائخ اليمن قصد أن جييزه على طريقة نقشبندية فلقي بعض ومن ذلك ما 

ومن جانا  جماذيب آل باعلوي وهو السيد سامل بن حسن بن شيخ فأول ما ذكره به قول الشيخ عمر احملضار
  .)٣(نكثر يف بلده الصائبات وباخيضع محانا

  :لباركوه والذكر اخلاص بهاملوقف من التحكم 

أن  - صاحب الرباط -  قال عنه أمحد بن عبد القادر باعشن)هـ١١٢٥:ت (عمر بن عيسى باركوه
 وقد وقع ، وكان قد انتسب أوال إىل بعض مشايخ أهل املغرب وصحبه والزمه مدة،متصلة باجليالين سلسلته

 ، بشيخك إمنا شيخك رجل من املشرقنوع اعتراض خباطره فكاشفه وقال قم واخرج من عندي فإين لست
 ودخل ترمي فلم يكلمه أحد فلما قصد عينات ورآه بو بكر بن ،فخرج من عنده وحج وتوجه إىل حضرموت
  .)٤( وقد أخذ عنه أمحد بن عبدالقادر...سامل كاشفه جبميع ما جرى بينه وبني الشيخ

 تلقينا عن عمر بن :خلاص به فقالوقد حتكم له أيضا عمر بن عبد الرمحن العطاس وأخذ عنه الذكر ا
 ال إله إال اهللا )ثالثا(هو ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا (عيسى باركوه السمرقندي املغريب املقبور ببلدة الغرفة 

 ويرتب هذا الذكر بعد صاليت )ثالثا( مث ال إله إال اله حممد رسول اهللا )مخسا وعشرين مرة( اهللا ، مث اهللا)مخسا(
  .عصرالصبح وال

ولكن مع هذا التحكم نالحظ انزعجا من قبل البعض يف األخذ بغري الطريقة العلوية وعدم رضى بصنيع 

                                                 
  .)٣:ص(العقود اللؤلؤية حملمد بن حسني احلبشي ) ١(
  ).٢/١٩٤(  غاية القصد واملراد-) ١٢٩-١/٣٠ (عقد اليواقيت) ٢(
 .العقود اللؤلؤية) ٣(
 ).١١٤:ص (القرطاس شرح راتب العطاس) ٤(



 

٧٠  

ملا جاء الشيخ باركوة إىل ترمي وقصده أن حيكم السادة على الكيفية املعروفة (من حتكم لباركوه حىت قيل أنه 
 .)١(!.. فخرج هارباً)بلد لئال تفنت أوالدياخرج من ال( :من سريته رأى يف املنام أن الفقيه املقدم يقول له

  :األولياء األميون وااذيب واهولة هويتهم :تاسعاً

 وال يصل إىل ساحته إال من حتمل املشاق ،التصوف إذا علم ال يظفر به إال من وجل حبار ااهدات
لسالك فيصل إىل غايته يف  بواسطة شيخ ذي دراية بوعورة السري غري أنه قد يطرأ اجلذب على ا،واملكابدات

 ومن ال تعرف ، فرمبا ناله األميون وااذيب، وال أثر للعقل يف حتصيله،يسر وسهولة فال دور للكتب يف تأصيله
  .أعيام

  : األميون:أوال

 ويقصدون بذلك ما يفيض عليه )ما اختذ اهللا من ويل جاهل ولو اختذه لعلمه(يذكر متصوفة حضرموت 
  :لذي ال حيصل بالتعلم وممن ذكروهم ذه الصفةمن العلم الوهيب ا

  :سعيد بن عيسى العمودي

هو الذي حتكم ملندوب أيب مدين وقد وصف بأنه كان أميا ومع ذلك يرد إشكال قوي عند الصوفية فيما 
 ال يكون الشيخ شيخا حىت يعلم أصول الدين وفروعه وقد :نسب إليه من كالم خيالف حاله هذا مثل قوله

إن قول الشيخ العمودي هذا قول صحيح حمقق ألن علم : مام احلداد حل هذا اإلشكال معلقا فقالحاول اإل
ومما  )٢(!! أو عن طريق الوهب واإلهلام فإنه كان أميا،أصول الدين وفروعه يأيت عن طريق الكسب والتعلم

طريق الصوفية طريق  (منهنسب إليه من كالم قيل أنه من قبيل اإلهلام أورد بعضه باسودان يف فيض األسرار و
وقطع العالئق، واالجتهاد يف خدمة امللك اخلالق ، فأما طريق احملققني فهجر اخلالئق،حمققني وطريق جمتهدين

  .)٣()وأما طريق املقتصدين فالقيام والصيام وترك اآلثام

  :حممد بن علي موىل الدويلة

ما نقل عنه أنه اشتغل بتحصيل العلم وال  وصفه عبد القادر العيدروس بأنه كان أميا )هـ٧٦٥ (املتوىف
قرأ شيئا من الكتب وقد أراد أن يؤم الناس يف مسجد باعلوي فمنعوه فلما صلوا جلس يتكلم على سورة من 

  .)٤(القرآن بكالم عظيم فعلموا أن هذا من العلم الوهيب

ليه ومن أبيات وعلى الرغم من هذه األمية إال أن أول نص شعري رصني حوى مفردات التصوف نسب إ

                                                 
 . العقود اللؤلؤية-ذخرية املعاد ) ١(
 .النفائس العلوية) ٢(
 ).٢/٢٨٧( فيض األسرار) ٣(
 ).١٠٢:ص (املشرع الروي) ٤(



 

٧١  

  :هذا النص

  .أضاءت لنا من عامل الغيب أنوار وملا حضرنا للسرور مبجلس

  .يطوف ا يف حضرة القدس مخار وطافت علينا للعوارف مخرة

  .كرمي قدمي فائض اجلود جبار وخاطبنا يف سكرنا عند صحونا

  .بأبصار فهم ال تواريه أستار وكاشفنا حىت رأيناه جهرة

 - السكر - اخلمر(د املعاين الصوفية يف قالب من الشعر املوزون حوى مفردات الفناء فتأمل هذا النص جت
  . ال يتأتى نسبته ملن سبق وصفه باألمية)حضرة القدس -  الصحو

  :عبد الرحيم بن سعيد باوزير

 كان أميا ال يقرأ وال يكتب ومع ذلك فقد وصف أنه من امللهمني وقد ألف )هـ٨٢٧ (املتوىف سنة
إين (رائق وهو عبارة عن سبع وعشرين طريقة يف املواجيد واألذواق الصوفية ومما ورد فيه قوله كتاب الط

 .خص األنبياء بوحي وواسطة بينه وبينهم(وقوله ) .أخربكم مبا كوشف به قليب من مطالعات القبض والبسط
األنبياء بواسطة بينه وبينهم  قال ..وإن هذه الطائفة من عباده اختصهم خباصة منه ومعاين جيدوا وأسرار سرية

  .)١()وعلم هؤالء قذف يف األسرار

  : ااذيب:ثانياً

  :ما يأيت -هداهم اهللا- وخنتار يف هذا الباب ممن ذكر يف دواوين صوفية حضرموت

  :شيخ بن علي بن حممد موىل الدويلة

سنني يف  وقد حكوا يف ترمجته أنه حصلت له جذبة ربانية وسكرة إهلية مكث )هـ١٠٥٢ (تويف
الصحراء صيفا وشتاء ال يدري عن برد وال حر وال مشس وال مطر أشعث أغرب حىت أن بعضهم أكرهه فحلق 

 وكان بعض أهل الكشف يرى من الشعب الذي ، وكان يسيل الوادي فال يصيبه منه شئ،رأسه فمرض احلالق
 إىل محلة العرش فانظر إىل شيخ  وقال حممد بن حسن مجل الليل قيل يل إن شئت أن تنظر،هو فيه نورا ظاهرا

 وكان يوصف بأن سرائرهم وقلوم جمذوبة إىل ...بن علي فأتيته زائرا فعرف اإلشارة وصار يرميين باحلجارة
  .)٢(...امللكوت اإلهلي ومظهر أنوار أسرار الذات والصفات األمسى

  :عبداهللا بن حممد املشهور

ترمي كان من كبار األولياء األفراد الذين ال يدخلون حتت  ب)هـ١١٥٣ (قالوا عنه السيد اذوب املتوىف

                                                 
 ).١٣٠:ص( انظر كتاب على طريقة طرائق عبد الرحيم) ١(
  ).٢/١٢٤( املشرع الروي) ٢(



 

٧٢  

دائرة القطب وكان ال يعبأ بقول علماء الظاهر له من الكرامات الكثرية والكشوفات اخلارقة املنرية وكان يأخذ 
 -أي يذهب ملعاا- احلرام الصرف من الظلمة ويقول أرى من هو حتت باب العرش ونريد ا املرآة أن تتغمش

 فلما أتى إليه رشه من حليته مباء أصفر !احلرام ما تغمشت وأنكر عليه رجل بقلبه يف عدم الصالة طاهرابأكل 
  .)١()واهللا إين توضأت من الكوثر(وقال 

 والذي يف ملعة النور يف كرامات علي بن حممد املشهور عن والده أن أمحد بن عمر املشهورـ حفيد :قلت
 ويأكل احلرام ،وليا جمذوبا مكاشفا وأنه ينظر إىل من هو حتت العرشكان  - عبد اهللا بن حممد املذكور

  .)٢(. مرادي باملرآة تتكدر ما تكدرت: فيقال له يف ذلك فيقول!الصرف أحيانا

والذي يبدو يل أما قصتان خمتلفتان إال أن يف خمطوطة ملعة النور زيادة اتصال السند باملشاهدة وأما 
سنة الوفاة ومل تزد يف ترمجة أمحد بن عمر على أنه من كبار األولياء ذوي الكشف مطبوعة اخلبايا فإا ذكرت 

العام مقبوال عند الناس تويف بترمي سنة  والصادق والربهان اخلارق والتصريف النافذ له اهليبة عند اخلاص
  .هـ ا.)هـ١٢٥٥(

 كثري من األحوال كما سبق وارتكاب املخالفات حبجة اخلشية من التلف أو كثافة احلال شنشنة نقرأها يف
  .عند السماع مع النساء احلسان ولكن مل يفد هذا اذوب شيئا الوقوع يف املخالفات طبعا لعلو املقام عندهم

  : أمحد عبد الرمحن اهلدار-

كان يغلب عليه (قيل فيه أنه كان من األولياء ااذيب صاحب كشوفات خارقة قال يف الروض املزهر 
  .)٣()املغيبات ويكاشف كال مبا يف خاطرهاجلذب وخيرب ب

وقد ساق له يف كنوز السعادة من كراماته الصادرة عن اجلذب يف نزع الشهوة عند النساء حني ميسك 
ثديهن وكذلك حتول برازه إىل ذهب نعرض هنا عن التفصيل فيها وحنيل على كنوز السعادة وجمموع كالم 

  .)٤( السقافرأمحد بن عبد القاد

  :عي الشحريحممد سبا

اذوب أتى حمسن بن حسني العطاس وطلب منه شيئا يسريا من الدراهم فامتنع فسأله أبوبكر بن عبداهللا 
 لكونه جمذوبا وإعطاء مثله إضاعة للمال فقال له على سبيل العتاب إضاعة مال :العطاس عن امتناعه فأجاب

ج حمسن العطاس ورجع إىل اذوب وعرض عليه إضاعة مال وإن كان مالك اآلن يرمي به يف غبة البحر فانزع
املال القليل والكثري من الدراهم فلم يقبل فرجع إىل أيب بكر ليشفع فشفع وقبل اذوب ما أعطاه من الدراهم 

                                                 
  ).٦٧:ص (خلبايا يف الزواياا) ١(
 .وما نالوا ذلك باهلوينا: وعلق والده بقوله) ٧٤:ص (انظر) ٢(
  ).١٠٥:ص (الروض املزهر) ٣(
 .)٦٩:ص( جمموع كالم أمحد عبد القادر -) ١٧٨:ص (كنوز السعادة) ٤(
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  .)١(...قال يف تذكري الناس فاتفق يف الوقت الذي طلب فيه اذوب ما طلب أنه رمى مبال احلبيب حمسن
وهو ( السابقني سامل بن عمر العطاس على حد قول باحسن يف النفحات املسكية وممن مجع بني الوصفني

  .)٢()ورمبا نسب إليه بعض اجلذب(قال) أمي ال يقرأ وال يكتب

  : األولياء هولة هويتهم:ثالثاً

مل يكتف صوفية حضرموت بوجود العدد الكثري من األولياء املزعومني حىت ادعوا أن هناك عددا من 
  : املخفيني جمهويل العني نذكر منهماألولياء

  :موىل العرض

وهو ويل مستور ال يعرف حاله وقربه عليه قبة كبرية بترمي على سفح جبلها الشمايل وقد رأى أبو بكر 
  .)٣(املشهور رؤيا تدل على أنه من ذرية عبد القادر اجليالين الصويف املشهور وقربه يزار وتساق إليه النذور

  :موىل األوسط

مر بن حسن احلداد يف جمموع ه مبنطقة دمون قالوا وحيصل لزائره مدد ألنه له أسرار كما قال عوقرب
  .كالمه

  :موىل الراكة

أنه ذو النور الباهر والويل املستور عند أهل الظاهر قربه يف بلدة الغرفة غريب  قال صاحب مطالع الشموس
 على شرب املاء لكثرة من يأتيه قال ونقل صاحب سيؤن ولو علم صاحبه لتهافت الناس على زياراته ولتهافتوا

األنوار واملكاشف باألسرار أمحد بن حسن العطاس رأيت سيدنا علي بن أيب طالب فقلت له يف أي حمل 
  .)٤(ضرحيك فقال يف سفح جبل الغرفة يف جانبها الشرقي

  :قرب املغريب

 األسرار واألنوار على ترمي فاندهش وهو من العارفني باهللا خرج لزيارة ترمي فلما وصل باجلحبان رأى
  .)٥(وصرع ومات يف احلال ودفن يف سفح جبل كحالن جنوب ترمي

  :السبعة البدور

قال أمحد بن حسن العطاس اجتمعت بسائح صاحل جاء من ترمي وقال إين مكثت أياما بشعب عيديد 
                                                 

  . تاج األعراس-) ٢٨٥:ص (تذكري الناس) ١(
 ).خمطوط(النفحات املسكية ) ٢(
 ).٢٩٤:ص( ليه عمر بن حسن احلداد انظر جمموع كالمهمهد الطريق إ) ٣(
  ).١٧:ص (مطالع الشموس تأليف عيدروس بن عمر) ٤(
  .عن علوي بن أمحد احلداد يف املواهب واملنن) ٤١:ص (جمموع كالم ابن شهاب) ٥(



 

٧٤  

إذم وهلم تصرف يف داخل ترمي مبكان يعرف بالبدور عنده سبعة قبور وإن مدة إقاميت ورحيلي ودخويل كان ب
 وليس هلا ذكر ! حنن شهداء يف وقعة كذاوكذا وذكروا واقعة اآلن نسيتها:وخارجها وقد سألتهم من هم فقالوا

  .)١(! وهي بعد املائتني من اهلجرة!بني الناس
ى وقد بنيت عل - شرق ترمي - ومن األولياء الذي جهلت هويتهم وبقيت شهرم موىل القويرة مبشطة

 وقد ورد ذكره يف كتاب ترمي بني احلاضر واملاضي ضمن الضرائح ،قربه قبة ويعد من املزارات اليت يؤمها الناس
ولكنهم معروفون مشهورون بالصالح وقد بنيت على قبورهم  (:اليت ال يعرف أصحاا إال ذه األلقاب قال

  .)٢(للتربك بزيارم وطلب الدعاء عندهم القباب ويقصدهم الناس

                                                 
 ).٢٣٧:ص (جمموع كالم ابن شهاب) ١(
 ).٣٨:ص (بترمي بني احلاضر والقدمي تأليف أمحد بن عبد اهللا بن شها) ٢(



 

٧٥  

  

  الفصل الثالث
  التصوف العلمي

  :الكشف يف الفكر الصويف احلضرمي أوالً

 ،وما هو إال طريق للوصول إىل مكاشفة األسرار انتهى التصوف العملي بكل ما حيمله من مفردات
ي ومشاهدة األنوار والدخول يف عامل الفناء والبقاء وصوال إىل القطبية واإلنسان الكامل فلنبدأ يف اجلانب العلم

أو الفلسفي بدور الكشف الذي يعانقه الواصل بعد جماوزة العقبات وما يترتب عليه من آثار ألنه يعد من 
  :ما يلي مصادر التلقي اليت يركن عليها يف التدليل ولقد مت عن طريق الكشف

  :دور الكشف يف إظهار القبور - أ

 حتظى بقداسة وترتب على هذا لقد مت عن طريق الكشف الصويف حبضرموت إثبات عدد من القبور اليت
اإلثبات بناء القباب على األضرحة وإقامة الزيارات وما كان تعيني تلك القبور الومهية إال بالرجوع إىل 
 الكشف ومبناه على التسليم، وأكثر ما يعولون يف هذه النقطة على الشيخ عبدالرمحن بن علي السقاف املتوىف

ضرموت وهو يعد من أقطاب الطريقة وقد وصف بأنه عني  يف ظهور كثري من األضرحة حب)هـ٨١٩(
  :املكاشفني فمنها

  :تعيني قرب نيب اهللا هود -  ١

لقد أعيا صوفية حضرموت البحث عن سند شرعي يف تعيني قرب نيب اهللا هود الذي وجدت نصوص عامة 
لك على الكشف يف األحقاف حبضرموت ال ختلوا أسانيد أحاديثها من مقال فعاجوا بعد ذ تدل على أنه

 ويقال أن الزيارة كانت تقوم إىل الشعب دون حتديد مكان القرب حىت أظهر عينه ،وبواسطته مت حتديد املوقع
  :الشيخ عبدالرمحن السقاف وقال هذا حمل النيب هود وهو معىن قول القائل

  )١(وجنله عابد الرمحن من كشف الغطاء عنه بإظهار اخلفيات

  .ستخدام الكشف يف ذلك منهاوذكر بعضهم أبياتا توضح ا

  عن حقيق الكشف به إقدام للسلف يف شعب هود أعالم

  فاتبعهم واترك القال راسخة دع عاذال قد الم

  .وقد ترتب على إظهار القرب زيارته املشهورة يف شهر شعبان كما هو موضح يف حمله

                                                 
 .جمموع كالم ابن شهاب) ١(



 

٧٦  

  :إظهار قبور بعض الصحابة -  ٢

 من األولياء الذين نسبوهم إىل هذه البالد حىت ادعوا أن مل يكتف صوفية حضرموت بوجود العدد الكبري
  .بأرضهم قبورا لعدد من الصحابة على سبيلني أحدمها اإلمجال وآلخر التفصيل على النحو التايل

األول على سبيل اإلمجال حيث حوت مقربة زنبل بترمي سبعني صحابيا بدريا وكان الشيخ عبد الرمحن 
هناك ويقول هي شرقي قبور آل أيب علوي  شري إىل مكان قبورهم يف حمل خمصوصالسقاف إذا زار قبور ترمي ي

  .)١(بينهما قدر رمية من احلجر كما ورد ذلك يف اجلوهر الشفاف والنور السافر
ثانيا تعيني قرب الصحايب عباد بن بشر فقد مت إثباته بكشف من قبل عدد من األقطاب وصفوا بأم من 

ل الكشف والتمكني يف قرية اللسك شرقي ترمي ومل يلتفتوا إىل إمجاع كتب السري ذوي البصرية احملققني أه
والتاريخ على أنه استشهد باليمامة ألن للصوفية مرتع آخر غري تلك الكتب ومراجع من األقطاب الذين 

  :كوشفوا بقربه منهم

  :!!علوي بن حممد خرد كان يكثر زيارته ويراه يقظة يف مكاشفته -

 كما جاء ! أمحد بن عبدالرمحن كوشف به مرارا وبدت له من لوائح وقد استحضر روحهشهاب الدين -
يف برد النعيم بأنه أخذته غيبة عظيمة وحالة كرمية مث بعد ذلك أفاق فقال عجيب اآلن استحضرت روحه أعين 

  .عباد املذكور فحضرت يل كشفا فسألته عن أمره فذكر يل قصته املذكورة

  .)٢(ن عبداهللا العينايت أبو بكر بن سامل ب-

  :قرب اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى -  ٣

وتنقل بني بعض بالد  )هـ٣١٨ (الذي يرجع إليه نسب العلويني حبضرموت القادم من بغداد سنة
 وال يوجد أي دليل )هـ٣٤٥ (حضرموت إىل أن ألقى رحله مبنطقة احلسيسة بالقرب من سيؤن وتويف ا سنة

  .ا املوضع إال الكشف الصويفعلى حتديد قربه يف هذ

وهو اآلن عليه بناء وإىل جانب القرب بئر ومسجد وكان الشيخ عبدالرمحن املشهور (قال يف الغرر 
القطب  بالسقاف صاحب املشاهدات الغزيرة واملعارف الكثرية واملناقب الشهرية واملكاشفات الكبرية والشيخ

 وروائح األنس يف أرجائه فائجة تشعر أن فيها : قال...عبعبداهللا العيدروس كثريي الزيارة له يف ذلك الش
  .)روحا صاحلة

معني إما  - اآلن -  ولكنه،وهو ظاهر يف أن الزيارة من غري تعيني موضع(قال ابن عبيداهللا السقاف معلقا 

                                                 
  ).١٢٢:ص ( النور السافر-) ٣/٩٠ (اجلوهر الشفاف) ١(
انظر خمطوطة الربد النعيم وهو يتناقض مع دواوين التاريخ والسري اليت تفيد أنه قد استشهد باليمامة انظر اإلصابة يف متييز الصحابة واإلستيعاب                      ) ٢(

 . آخر هو الكشف شاهد مقبول العدالة لديهم ولو خالفوا كتب السريوأسد الغابة ولكن لدى الصوفية مصدر



 

٧٧  

  .)١() وإما بالكشف على ارتفاع يزيد عن مائة ذراع يف اجلبل،بالقرائن
اف فقد اجتمع بروحانيته حني قيل له أن قربه ليس حقيقة قال وسألته هل وأما أمحد بن عبد الرمحن السق

  .)٢(!!هو هذا حقيقة فقال نعم
شهاب الدين ملا وقع يف نفسه أن صورة القرب مائلة عن  - كما يف مطلب الراغبني -  وقد استحضر روحه

  .)٣( فهو عني القبلةالقبلة فظهر له وقال إن هذا مكان غار وامليل ما هو إال من الغار وأما القرب

  :ويف يثبت األنسابالكشف الص

وللكشف الصويف دور آخر يظهر يف إثبات بعض األنساب اليت خفيت حقيقتها ومن ذلك ما أشار إليه 
عبداهللا بن علوي احلداد أن بعض سادتنا آل باعلوي ينسبون آل العمودي إىل أيب بكر الصديق عند ذكر الشيخ 

 ست الذي يف كل يد ست أصابع قال ألنه شبيه عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكر عبداهللا بن عبدالرمحن بو
وقد صرح علوي بن طاهر احلداد يف الشامل أن مراده بالبعض عبدالرمحن بن علي السكران له كتاب فيه 

لشيخ الكبري الوقائع اليت وقعت له يف اليقظة واملنام وما بينهما من اطالعات روحية ذكر منها أنه اجتمع بروح ا
  .)٤(سعيد بن عيسى العمودي وسأله عن نسبه فذكر سلسلة نسبه إىل أيب بكر الصديق

وكذلك يذكر صاحب برد النعيم أن نسبة اخلطباء من آل ترمي إىل عباد بن بشر مت عن طريق الكشف 
  .)٥(مثلما أثبت قربه

ف السادة العلويني عند ضريح باعتكاحممد بن هاشم أن قيام الدولة الكثريية كان ومن ذلك ما ذكره 
هود عليه السالم متضرعني إىل اهللا أن يقيض السلطان بدر أبا طويرق حلفظ القطر وكان ذلك بعد أوائل 

 إىل يشجب بن ظهوره حني تصدوا للبحث والتنقيب عن سلسلة نسبه وقد أسفرت نتائج حبثهم أنه ينتمي
  .)٦(يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم

 :رده عبداهللا بن حممد باكثري يف رحلة األشواق القوية عند لقائه مبحمد بن علي احلبشي قالوكذا ما أو
 الناس :ومن كرامات هذا القطب نفع اهللا به أنه نظر إيل وسألين عن نسيب وقال يل ممن أنتم من العرب قلت

رحيم بن حممد قاضي ترمي يقولون أنين من آل كثري فنظر إيل وقال نعم وهو كذلك وترجعون إىل الشيخ عبد ال
 وأنتم إذا دخلتم بلد تريس فاسألوا الشيخ سامل بن محيد عن نسبكم ،يف زمن السيد عبداهللا بن علوي احلداد

                                                 
 . إدام ا لقوت عند ذكر احلسيسة-) ٧٢:ص (الغرر) ١(
 ).٢/٦٤ (املشرع الروي) ٢(
 ).٣٤:ص (مطلب الراغبني يف فضائل شهاب الدين) ٣(
العمودي الـصديقي   (فيض األسرار يف ترمجة املذكور      قال باسودان يف    ) ١٦٦:ص (الشامل يف تاريخ حضرموت تأليف علوي بن طاهر احلداد        ) ٤(

  .)٢/٢٨٧ (كما أوضح هذا النسب عبدالرمحن السكران
  ).١٤٠ (راجع كتب السري السابق ذكرها يف هامش) ٥(
  ).٥٩:ص (تاريخ الدولة الكثريية تأليف حممد بن هاشم) ٦(



 

٧٨  

 هذا كالمه فإخباره وجزمه بانتسايب وانتمائي إىل ذلك ،فإنه مؤرخ حضرموت اآلن وله معرفة بأنساب العرب
 إذ معرفة ذلك ال تكون إال من جهة الكشف ألنه أمر ال علم يل الشيخ وهو كما سيأيت من الكرامات الظاهرة
  .)١(به وال ألحد من أهلي وال مسعته قبل ذلك

  :تصحيح احلديث عن طريق الكشف

 هذا احلديث ):علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل(جاء يف النفحة املدنية يف األذكار القلبية يف كالمه عن أثر 
 ولعله صح عندهم من طريق الكشف ،اهر قد تداولته علماء الباطن ولنا أسوة موإن وقع فيه كالم علماء الظ
  .)٢( احلديث وقد صححه كشفا الشيخ األكرب قدس اهللا سره يف الفتوحات املكية..كحديث كنت كرتا خمفيا

  . احلديث ال أصل له كما سبق وهذا باب لو فتح لكثرت الدعاوى واهللا املستعان:قلت
ر أيضا يف إثبات سند اخلرقة الصوفية حيث أنه كان للفقيه املقدم طريقان يف لبس وللكشف عندهم دو

اخلرقة األوىل الظاهرة الكسبية وهلا طريقتان إحدامها مسلسلة باآلباء واألخرى الرجوع إىل سند أيب مدين 
ضر ورجال الغيب املغريب والثانية طرق الكشف والباطن من رؤية النيب واملالئكة واألولياء واالجتماع باخل

  .)٣(وأهل الربزخ

  :أسرار احلروف

باشراحيل حني سئل  يف جوابات زين العابدين بن عبد اهللا بن شيخ العيدروس على رسائل عمر بن أمحد
  :عن الباء والنقطة أي من بسم اهللا قال

ء لإللصاق وأما ذكر الباء والنقطة فهو من كالم بعض املشايخ يشري إىل الواحد وعدم الكثرة ألن البا(
يشعر باتصال العبد بربه والكثرة تشعر بأن االتصال يوجب التواضع ألنه إمنا يتصل باملنكسرة قلوم والنقطة 
حتتها إشارة بأن جيعل كل ما سوى اهللا تعاىل حتت قدمه وهذا يظهر ألهل الكشف ذوقا فأسرار احلروف يا 

منا يدرك بسر اإللقاء أو بشيء من أسرار الوحي سيدي ال تدرك بشيء من القياس كما يدرك بعض املعلوم وإ
  .وسيايت التأثر بقول بعضهم أنا النقطة من بسم اهللا إن شاء اهللا) .أو بنوع من املخاطبات

  :علم الباطن :ثانياً

 ،وبعد ما استعرضنا الكشف ودوره ننتقل إىل علم الباطن أو علم احلقيقة الذي هو مثرة ااهدات أيضا
والباطن  - كما يف إحتاف السائل - ل من أنواع التوحيد فالظاهر من قسمي يعلم بالدليلوهو القسم األج

                                                 
واحلمد هللا على صحة انتسايب     :  أخربه به حممد بن علي احلبشي مكاشفة       وقال بعد سؤاله املؤرخ املذكور وموافقته ملا      ) ٢٥:ص (ويف) ١٠:ص) (١(

إىل علماء ذلك الوادي وصلحائه من جهة الكشف كما أخرب به القطب املشار إليه ومن جهة الظاهر كما أخرب به العامل العامل املؤرخ الكامل                        
 ).٢٥:ص (سامل بن محيد

 . وقد سبق أن احلديث موضوع ال حتل روايته عن النيب صلى اله عليه وسلم)٦:ص(يدروس النفحة املدنية تأليف عبدالرمحن مصطفى الع) ٢(
  ).١٥٦:ص (شرح العينية) ٣(



 

٧٩  

  .)١(وهو ما ال يدرك بدون الكشف والعيان وهو مرياث التقوى وهو سر بني العبد وربه
ه  أما العلم فإن مبنا،لى التسليم ومدار الذوق يرجع إليه ألنه ال سبيل إىل االستدالل عليه عمبىن األحوالو

 فالتسليم هو مناط علم الباطن كما أن االستدالل هو مناط علم ،على نص من كتاب أو سنة أو إمجاع
ال من بطون الكتب من وراثة ااهدة  ،ومعاين نفيسة ،يكون لدى الشيخ حقائق مثبتةف وعلى ذلك ،الظاهر

  .واملدارسة، ال بد أن يقابلها املريد بالقبول احلسن

  :احلجة على علم الباطن

وقد (ما نصه في عقد اليواقيت ف عن العلم الباطن ديث أيب هريرة يف هذا التقسيم حبموقد ورد استدالهل
فلو بثثته لقطع   وأما األخر، يل رسول اهللا جرابني أما أحدمها فبثثته فيكمى أملما معناه هريرة قال ورد عن أيب

ما كان من علوم باب  و.حلذيفةاهللا عليه وسلم صلى من ذلك علم السر الذي أودعه ما كان مين هذا البلعوم و
مدينة العلم وولديه احلسن واحلسني وحفيده زين العابدين رضي اهللا عنهم كما أشار إىل ذلك يف أبياته اليت 

  .يقول فيها

  )٢(كيال ال يرى احلق ذو جهل فيفتتنا إين ألكتم من علمي جوهره

 الغائب باملكون عن األكوان ،لويل الغارق يف احملبةوقال باسودان يف مطالع األنوار عند حديثه عن ا
وذلك ألن علومه وحقائقه غيبية جيب سترها كما قال أبو هريرة حفظت من رسول اهللا (وسبب استتار حاله 

  .)٣() بثثته فيكم لقطع مين هذا البلعوموحديثني أما أحدمها فبثثته فيكم وأما اآلخر فل
 األقوايل ما يتفق مع قوهلم يف هذه املسألة وقد تسربت تلك األقوال ونسب إىل اإلمام علي وآل البيت من

إىل املتصوفة من كيس الباطنية والرافضة ومن ذلك ما جاء يف النفحة املدنية منسوبا إىل زين العابدين علي بن 
  :احلسني شعر

  كيال يرى احلق ذو جهل فيفتتنا إين ألكتم من علمي جواهره

  لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنا فرب جوهر علم لو أبوح به

  يرون أقبح ما يأتونه حسنا والستحل رجال مسلمون دمي

                                                 
  .إحتاف السائل) ١(
فقد بلغين من علوم سيدي القطب احملمدي علي بن أيب طالب أنه قال لو              (ويشبه هذا قول علي بن حممد احلبشي يف بعض وصاياه           ) ١٢٦:ص) (٢(

لباء من بسم اهللا الرمحن الرحيم أوقرت ألف بعري أو كما قال، ومن علوم سيدي القطب علي زين العابدين أنه فيما يروى مـن                        تكلمت على ا  
 .)٢:ص(انظر الوصية بذيل النفحة ) شعره إين ألكتم من

  ).٢٧٦:ص (مطالع األنوار) ٣(



 

٨٠  

  )١(إىل احلسني ووصى قبله احلسنا وقد تقدم يف هذا أبو حسن

  :مناذج من العلم الباطن

 ،وللعلم الباطن صور متعددة عندهم ألن النصوص كما أا حتمل على ظواهرها فإن فيها إشارات خفية
 والترتّلُ ، فالرتول قد مضى، ولذلك قال أبو مدين أن القرآن نزلَ وتنزلَ،ف ألرباب ااهداتودقائق تنكش

 ويفهمهم معناه ! قيل أي ترتل على قلوب أوليائه مبا يلهمهم إياه يف أوقات صفاء قلوم،باق إىل يوم القيامة
  . فقال يف حديثه عن القرآن،بشيالسابق علي بن حممد احل  وقد نظم قول أيب مدين!إذا خلوا مبحبوم

  .لديهم وهو منقطع الرتول ترتله على العلماء باق

  .)٢(غريب الفهم من أعلى منيل بوصف اإلرث للمختار نالوا

وعلى هذا نستطيع أن نفهم ما ورد من أفهام يف تفسري النصوص ال ميلكها من يسموم أهل الظاهر 
  .)٣(.فسري ما ننسخ من آية ألف مجل وما ينفد تفسريها لفعلتلو أردت أن أمحل من ت: كقول عمر احملضار

وقد ظللت مستشكال تعيني الشيخ عمر احملضار هذه اآلية وقتا طويال حىت رأيت نقال يصب يف جمرى 
رضي اهللا عنه يقول يف قوله عز وجل  - املرسي - قال مسعت شيخنا التأويل الباطين وهو ما ذكره عطاء اهللا

 )٤( أي ما نذهب من ويل هللا إال ونأيت خبري منه أو مثله) أو ننسها نأت خبري منها أو مثلهاما ننسخ من آية(
  .)٥(فعلمت أنه املعىن املراد

ومن ذلك أنه ملا قرئ على اإلمام احلداد قوله صلى اهللا عليه وسلم ال تتخذوا قربي عيدا فتكلم عليه  -
  .)٦( ألنكرتنا ثيابنا فضال عن الناسبأنواع العلوم مث قال إن عندنا علوما لو أبديناها

قال سألت سيدي وشيخي عبداهللا بن علوي احلداد  -لعله ابن زين احلبشي- ومنها أيضا ما جاء عن أمحد
عن مسألة الكسب الواقعة يف علم األصول فقال يل يا أمحد إن اهللا أطلعين على مساقي احلق فرأيت أصول أهل 

                                                 
ونسبها ابن عريب يف الفتوحات إىل الرضى من حفدة علي بن أيب طالـب              وقد نسب الغزايل هذه األبيات يف منهاج العابدين إىل زين العابدين            ) ١(

الشييب وهـذه النـسبة أقـرب       /وهو متهم بالزندقة قال د    ) هـ٢٢٠:ت( وكان اخلطيب أول من ذكرها يف تاريخ بغداد ونسبها إىل العتايب          
  ).٨١:ص (انظر التصوف والتفلسف. للصواب

  ).٤٦:ص (د بن أيب بكر بن مسيطالكوكب الزاهر على نسيم حاجر تأليف أمح) ٢(
) لو شئت أن أصنف على حرف األلف مائة جملد لفعلت         (ونقل باسودان يف فيض األسرار عن العيدروس أنه قال          ) ٢/١٨٩ (اجلوهر الشفاف ) ٣(

 ).٢/٢٠٢( وصدقه الزعفراين بذلك وغريه ممن له اطالعه وكشف على علوم األسرار: قال باسودان
بأا البحر احمليط املمتد منه عليه السالم إىل        (وقد استدل ذه اآلية أبوبكر بن سامل يف معارج األرواح وعرف الوالية             ) ١٥٧:ص (لطائف املنن ) ٤(

وكان قد قال لعبد اهللا العطاس سيولد لك        ) هـ١٢١١ ( حني تويف عبد اهللا بن صاحل احلامد سنة        )١/٩٧ (ويف تاج األعراس  ) وقتنا وذكر اآلية  
 وجسمه كجسمي وحاله كحايل فجاء البشري بوجود صاحل بن عبد اهللا بعد أقل من مثانية أيام خليفة ذاك اإلمام بشهادة امللك                      ولد امسه كامسي  

 ).ما ننسخ من آية(العالم 
 ).١/٩٧ (تاج األعراس) ٥(
 ).١/١١٠( غاية القصد واملراد) ٦(



 

٨١  

  .)١( ال تنكشف حقيقة احلق فيها إال يف الدار اآلخرةاألصول وهذه املسألة متصلة بالذوق

  :تأويل اآليات واألحاديث وفق التفسري الصويف

 إشارة إىل )إياك نستعني( إشارة إىل الفرق و)إياك نعبد( ورد يف الكربيت األمحر أن قوله تعاىل -
  .)٢(اجلمع

شاء ذكره يف صحف مكرمة إن هذه تذكرة فمن (وقال علي بن حممد احلبشي يف تفسري قوله تعاىل 
 هل عرفتم من السفرة هم العارفون باهللا والصحف قلوم وما يفيضه )مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
  .)٣(احلق من األنوار واألسرار واملفاحتات

 فإن مل )اعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تره فإنه يراك( وقال أبو بكر بن عبد اهللا العطاس يف تفسري حديث -
  .تر نفسك شيئا فحينئذ تراه معناه تفين نفسك عن الوجود

وورد يف السلسلة القدوسية أن مذهب العارفني رضي اهللا عنهم من هذا احلديث يف قوله إن تكن أنه 
كالم تام وشرط تام وقوله تراه جزاء هذا الشرط فمعناه إن مل تكن يف البني ومل ينب لك أثر وال عني فإنك 

  .)٤(تراه

 وأقد بعض : تأثر بغالة الصوفية حيث رد عليهم ابن حجر يف شرحه للحديث يف فتح الباري وهو:قلت
أي  - غالة الصوفية على تأويل احلديث بغري علم فقال فيه إشارة إىل مقام احملو والفناء وتقديره فإن مل تكن

  .)٥(...شيئا وفنيت عن نفسك حىت كأنك ليس مبوجود فإنك حينئذ تراه - فإن مل تصر
 ويف السلسلة أيضا تأويل اندكاك اجلبل بفناء النفس كما ورد يف سياق احلديث عن قول الفقيه املقدم -

 وإىل هذا أشار سبحانه وتعاىل باندكاك اجلبل وهو عبارة عن فناء نفسه باهللا تعاىل :ما يل نفس قال املؤلف
 وصار احلق كما مل يزل فما رأى وكذا صعقه عبارة عن السحق واحملق فعدم موسى وصار العبد كأن مل يكن

  .)٦(موسى ربه وإمنا اهللا رأى اهللا

ومن ذلك ما ساقه مؤلف التعرف على التصوف بقوله ملا كانت علوم التوحيد أصل مجيع السعادات  -
 فقال صلى اهللا عليه وسلم )وقل ريب زدين علما(والفوز جبميع املراتب العليات قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
وعندي تأويل ال أمسح بـذكره إال       ) يب حىت أستغفر اهللا يف اليوم سبعني مرة       إنه ليغان على قل   (يف حديث   ) ٥١ (غاية القصد ويف إحتاف السائل    ) ١(

 .مشافهة ألهله
  .ضمن اموعة العيدروسية) ٧٣:ص) (٢(
  ).٨١:ص (كنوز السعادة) ٣(
 ).٢() ٤٤١:ص (لسلسة القدوسية) ٢٠٢ (حالوة القرطاس) ٤(
بية عن أنه لو كان املراد ما زعم لكان قوله تراه حمذوف األلف ألنـه يـصري                 وغفل قائل هذا للجهل بالعر    (ومتام قوله   ) ١/١٢٠( فتح الباري ) ٥(

 ).جمزوما لكونه على زعمه جواب شرط ومل يرد يف شيء من طرق هذا احلديث حبذف األلف
)٢/٤٣٢) (٦.(  



 

٨٢  

  .! يا عجبا من هذه الدعوة النبوية، حتريازدين
  .وقد اقتدى بالنيب صلى اله عليه وسلم سلطان العاشقني عمر بن الفارض رمحه اهللا قال يف قصيدة له

  .وارحم حشا بلظى هواك تسعرا زدين بفرط احلب فيك حتريا
إيل نزوالً حييله صاحب السلسلة القدوسية بقوله أي انزل ) وقل رب دين علما(وقد شرح هذه الدعوة 

العقل من مجيع الوجوه ليعرف عجزه عن إدراك ما ينبغي لك وجلاللك من النعوت وذلك منه طلبا لتوايل 
  .التجليات عليه صلى اهللا عليه والسالم

 ويرتفع اللبس من إيراد هذا احلديث إذا عرفت أن ابن عريب أورده يف الفصوص وحتديدا يف الفص :قلت
 تزد الظاملني إال ضالال وفسر الظاملني على طريقته الباطنية بالظاملني ألنفسهم املصطفني النوحي يف تفسريه وال

الذين أورثوا الكتاب وفسر إال ضالال إال حرية احملمدي زدين فيك حتريا فعلمت أن هذا هو الذي أوردهم 
ية بطالنه من الناحية احلديثية قد أفاد شيخ اإلسالم ابن تيم املوارد وأم ال يستحيون من هذا االقتباس اخلطري

بأنه باطل مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث وال هو يف شيء من كتب احلديث وال يف شيء من كتب من 
  .)١(يعلم احلديث بل وال من يعرف اهللا ورسوله وبني البقاعي خطورة االستدالل به يف نبيه الغيب

طن فيما خيص صوفية حضرموت يف كتاب بعنوان وقد أفرد زين بن إبراهيم بن مسيط التفسري بالبا
  :الفيوضات الربانية من أنفاس السادة العلوية نقتبس منه األمثلة التالية

 : إن كل شيء له وجهان)كل شيء هالك إال وجهه( قال عيدروس بن عمر احلبشي يف قوله تعاىل -
 والوجه احلقي باق ال يصول عليه وجه إىل احلق ووجه إىل اخللق فالوجه اخللقي هالك حىت يف عني وجوده

  .اهلالك
 اختلف أهل الظاهر وأهل الباطن )واعبد ربك حىت يأتيك اليقني( قال أمحد بن حسن العطاس يف قوله -

يف معىن هذه اآلية فأما أهل الظاهر املتقيدون بظواهر األلفاظ فقالوا املراد باليقني املوت وأهل الباطن يقولون 
فاخلع (وقال يف قوله  .عرفة وإذا جاءه اليقني عبد اهللا على حق ويقني وبصرية ونور ومعرفةاليقني هنا الفتح وامل

ويقول ( وقال يف قوله تعاىل . الذي انطوى له ومنه مجيع األشياء)إنك بالواد املقدس طوى( أي الكونني )نعليك
  . مل ميت فليس له حياة إذا أمات اإلنسان نفسه أحياه اهللا ومن)اإلنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

 عبارة )أن اختذي من اجلبال( هي األرواح خاطبها اهللا تعاىل )وأوحى ربك إىل النحل(وقال يف قوله تعاىل 
  . أي معاهد)بيوتا(عن العارفني باهللا 

 إما علي وفاطمة رضي )مرج البحرين يلتقيان( سئل عبداهللا بن حمسن العطاس عما قيل يف قوله تعاىل -
 احلسن واحلسني فهما نور النبوة والفتوة فاللؤلؤ نور )اللؤلؤ واملرجان( نعم هو كذلك واملراد بـ:ها فقالاهللا عن

                                                 
  .)٥٩:ص ( مصرع التصوف أو تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب للبقاعي-) ٤/٤٥ (جمموعة الرسائل واملسائل) ١(



 

٨٣  

  . واملرجان نور الفتوة وهو من علي،النبوة وهو من فاطمة
أذن أن ( يعين القلوب املطهرة قلوب العارفني باهللا )يف بيوت( قال علي بن حممد احلبشي يف قوله تعاىل -
 )يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال(ىل املقام العلوي مقام الشهود اجلامع ألوصاف الكماالت كلها  إ)ترفع

والسماء ( وقال )ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا(يعين أهل احلقيقة الذين وصفوا موالهم بالترتيه والتسبيح 
 احلق )ومشهود( العارف )وشاهد(يوم الفتح  )واليوم املوعود( قلب العارف والربوج فيه كثرية )ذات الربوج

  . األعداء)قتل أصحاب األخدود(
  : فقد مت تفسريه على النحو التايل)إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها(  أما قول بلقيس من اآلية-

  . الدراهم والدنانري والقرى األيدي والقلوب وأعزة اخلواطر الرمحانية: امللوك:قال أمحد بن سن العطاس
وقال عبداهللا بن حمسن العطاس امللوك هي األسرار واألنوار واملراد بالقرية هي القلب واملعىن أن األسرار 

  .واألنوار إذا دخلت القلب أفسدت ما فيه من الصفات النفسية الدنية املوجبة للتكرب والتجرب
ها غريوا ما ا من الشهوات وقال علوي بن حممد احلداد امللوك هم اخلواطر الرمحانية قرية أي قلبا أفسدو

  .)١(النفسانية وغريها

  :قيد التأويل الصويف

قيدا يف التأويل الصويف أو اإلشاري مييزهم عن الباطنية وهو عدم اجلزم بأن املراد ذا  وضع بعضهم
ع التفسري ال غري فال يكون من قبيل تأويل الباطنية بل هو من باب وجوه االحتماالت ال بالعقل من غري قط

  :بشيء منها وقد أشار إليه احلداد يف قوله

  ومهبط األسرار واللطائف طور التجلي قلب كل عارف

  مهما جتلى واثبت الظواهر والنفس موسى تشهد املعارف

أي أن الطور معناه قلوب العارفني واملراد مبوسى النفس فاملعارف تتجلى يف قلوب العارفني ولن ليس هو 
ضا الظواهر من املراد مبوسى نيب اهللا وأن املراد بالطور هو اجلبل املشهور فيكون ذلك املراد ال غري بل اثبت أي
  .)٢( ال ترتيل اآلية على معىن آخر،جمرد تشيبه وضرب أمثال

 وقد تطرق االستدالل بعلم الباطن إىل التصوف من دائرة الباطنية حىت وافقوهم يف االستدالل :قلت
 قال احلافظ ابن حجر يف شرحه فتح الباري نقال عن ابن ،يدهم املذكورحبديث أيب هريرة السابق ولكن بق

 جعل الباطنية هذا الدليل ذريعة إىل تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك :املنري

                                                 
  ).١٢٨-١٠٥-١٠٢-٦٥-٥٨-٤٧-٤٥-٤٣-٤٢-٢٥:ص (انظر الفيوضات الربانية) ١(
  ).٤٥ (الكوكب الزاهر) ٥٢ (العرف العاطر) ٢(



 

٨٤  

ا عيبه  قطع أهل اجلور رأسه إذا مسعو)قطع(الباطن إمنا حاصله االحنالل من الدين وإمنا أراد أبو هريرة بقوله 
لفعلهم وتضليله لسعيهم ويؤيد ذلك أن األحاديث املكتوبة لو كانت من األحكام الشرعية ما وسعه 

  .)١()كتماا
وجترأ غالة الصوفية على حتريف النصوص عن ظاهرها ونقل من بعدهم هذا التحريف يظنون أن القيد 

 وأشار إىل تفسري غالة )علم الباطن والظاهرال( وتعقب شيخ اإلسالم هؤالء يف رسالة له بعنوان ،السابق ينفعهم
إن اهللا يأمركم أن ( وقوله ، أنه القلب)اذهب إىل فرعون(الصوفية وباطنيتهم يف بعض اآليات مثل قوله تعاىل 

  .)٢(... وأن خلع النعلني املراد منه ترك الدنيا، أا النفس)تذحبوا بقرة

  :اخلضر يف الفكر الصويف احلضرمي

 كما يستدل ا ، بقصة اخلضر مع موسى كدليل على العلم الباطن الذي ينفرد به األولياءيكثر االستدالل
أيضا على عدم اعتراض املريد على شيخه فيما بدر من الشيخ من أمور ختالف الظاهر كما يزعمون، وقد كثر 

 علوما ليست يف الشريعة لقيا اخلضر وواليته وحياته عند املتصوفة عموما ليصلوا وراء ذلك إىل امتالك األولياء
اشتهر عند الصوفية االستدالل بقصة  وينأوا بأنفسهم عن اإلنكار حيث يشبهون حاهلم حبال اخلضر مع موسى

  :اخلضر مع موسى كدليل على خمالفة الظاهر عندهم حىت قال القائل

  بقتل غالم والكليم يدافع ويف قصة اخلضر الكرمي كفاية

  وقام حسام للمحاجج قاطع فلما أبان الصبح عن ليل سره

  كذلك علم القوم منه بدائع أقام له العذر الكليم وأنه

 األوىل أن تعرف احلقيقة بعلم بواطن األمور كعلم اخلضر بأن ما فعله موسى من :قال بعض الصوفية
  .)٣(خرق السفينة وغريها فيه مصلحة

 وأجزتك يف علوم مل يطلع :رمهوقد سئل عبداهللا بن علوي احلداد عن قول األخضر لتلميذه عمر باخم
 وأما ، اعلم أنه هذا كالم صحيح من حيث املعىن وال إشكال فيه:فأجاب! ! وال ملك مقرب،عليها نيب مرسل

 وكثري من األمور قد يكون كذلك فيحتاج أوال يف أمثال هذا إىل صحة !صورته وظاهره فمستبشع ومستنكر
 وأنت تعلم ما قص اهللا ،يف حل إشكاله عند احلاجة الداعية إىل ذلك مث إن صح فينبغي النظر ،إسناده عن القائل

 وموسى بال شك أفضل من اخلضر على قول من يقول بواليته ،عز وجل من قصة موسى واخلضر يف كتابه

                                                 
) كل شيء هالك إال وجهـه     (ويف القرآن آيات أعمل فيها املتصوفة مفهومهم على مذهبهم مثل           (قال أمحد أمني يف ظهر اإلسالم       ) ١/٢١٧) (١(

 -فكان اإلمعان يف ذلك والغلو فيه سببا يف أقوال املتصوفة يف هذا الباب أي               ) أينما تولوا فثم وجه اهللا    (وقوله  )  فان كل من عليها  (وقوله تعاىل   
 ).٤/١٩١(القول بوحدة الوجود 

 .)٥:ص() ٢(
 ).٥٥:ص (الكوكب الزاهر على نسيم حاجر) ٣(



 

٨٥  

 وقد انفرد اخلضر باإلطالع على علوم مل يطلع عليها موسى ، وعلى قول من يقول بنبوته أيضا،وهم األكثرون
 واملراتب واملقامات غري العلوم ،يكفيك هذا شاهدا، م ومل يقتض أفضليته وال أرجحيته على موسىعليه السال
  .)١(!واملعارف

 أنه . أنا اهللا:ويرى أمحد بن زين احلبشي يف شرح العينية يف تفسري قول الفقيه املقدم اآليت يف الشطحات
 عن نفسه قد جاوز املقامات ،ربه منقطعا كونه فانيا ب: فاجلواب،إن صح عنه ومل يبدل الكالم أو حيرف

والزم كالمه أن ظاهر لفظ الفقيه املقدم مستنكر  )٢(!!)وما فعلته عن أمري( وإليه يشري قوله تعاىل ،واألحوال
  .وباطنها حق

  .وممن استدل على قصة اخلضر ابن شهاب وذلك يف قوله واصفا اخلمرة

  تكرواسقنيها يف الظالم املع روق اخلمرة صرفا وأدر

  ذاق طيب العيش إال من سكر روح األرواح بالراح فما

  نفسه مثل مليك مقتدر رقية احلزن يرى شارا

  ما درى قصة موسى واخلضر رمبا أنكرها ذو شرعة

  )٣(قال يف التعرف على التصوف إا مخرة العبادة والقرب

حديثه عن احلالج الذي أفىت وأبعد النجعة يف هذا املقام عبد الرمحن بن مصطفى يف العرف العاطر يف 
 فلهم أسوة ،أن قاتليه هلم نوع شبهة وعذر بل هم مصيبون يف ذلك لوقوفهم مع ظاهر الشريعة(الفقهاء بقتله و

انتهى  )٤()!! لكنه وقوف على الظاهر فيه قصور،بالسيد موسى عليه السالم يف إنكاره على اخلضر عليه السالم
الفقهاء إىل القصور يف اعتراضهم على خالف الظاهر هذا من ناحية ومن كالمه والزمه شنيع يف نسبة موسى و

 على ما زعمه احلالج من قوله أنا احلق )وما فعلته عن أمري(ناحية أخرى قياس ما فعله اخلضر بوحي يف قوله 
  .وهذه جرأة نعوذ باهللا من شؤمها

 بالقصة اليت تكشف أسرار القوم ومما جاء يف احلديقة الثامنة عشر من معارج اهلداية للسكران مستدال
  :بقوله

  .من بعد خرق وقتل مقوم اجلدر وكرت جوهرها يدريه مصقلها

  .قام اجلدار به موسى مع اخلضر خرق السفينة مع قتل الغالم وما

                                                 
  ).١٥٧:ص (النفائس العلوية) ١(
  ).١٦٣:ص (شرح العينية) ٢(
 ).٤٢:ص (لى التصوف تأليف عبداهللا بن شهابالتعرف ع) ٣(
  ).١٠١:ص (العرف العاطر) ٤(



 

٨٦  

  .باحلال بعد مقال املصطفى الشهر حتكي سرائرها أسرار ما نقلت

ه كما نشأ على القول حبياته لقاء األولياء به نذكر ولقد نشأ على القول بواليته قياس حال األولياء علي
على سبيل املثال أن الفقيه املقدم بينما كان جالسا مع أصحابه إذ جاء اخلضر عليه السالم متمثال يف صورة 

 فقال اخلضر ؟بدوي وعلى رأسه زبد فقام الفقيه املقدم وأخذ الزبد من رأسه وأكله فتعجبوا وسألوه من هو
  .عليه السالم

قال أمحد بن زين يف شرح العينية وهذا يدل على علو درجة سيدنا الفقيه حممد بن علي حيث اطلع على 
حال اخلضر عليه السالم مع كون اخلضر له اإلطالع التام على أحوال أكابر األولياء بل طلب التعليم منه أكابر 

  .)١(ءاألنبياء وجعله بعضهم لألولياء مبرتلة جربيل عليه السالم لألنبيا
أن أمحد : ودعوى االجتماع باخلضر وأنه يظهر يف اجلبال والكهوف كانت منتشرة قال يف املشرع الروي

 وقد اشتد إنكار احلافظ ابن حجر على حجة من زعم أن .)٢(..بن حسن اجتمع به يف الغار على هيئة بدوي
 ظاهر يف أن اخلضر نيب مرسل )م منكهو أعل(األولياء ميتلكون علوما قد ختالف علوم األنبياء فقال يف حديث 

 وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئال يتذرع )وما فعلته عن أمري(ومن أوضح ما يستدل به على نبوة اخلضر قوله تعاىل 
بذلك أهل الباطل يف دعواهم أن الويل أفضل من النيب كال وحاشا وقال أيضا ومن استدل بقصة اخلضر على 

  .)٣(ايا األمور على ما خيالف الشريعة وجيوز له فعله فقد ضلأن الويل جيوز أن يطلع من خف

  :لوجهني - قصة اخلضر -  وال حجة فيها:ومن قبله قال شيخ اإلسالم
 أن موسى مل يكن مبعوثا إىل اخلضر وال كان جيب على اخلضر إتباع موسى فإن موسى كان :أحدمها

  .ى علم من اهللا علمنيه ال تعلمه أنتمبعوثا إىل بين إسرائيل وهلذا قال اخلضر ملوسى وأنا عل
 أن قصة اخلضر ليس فيها خمالفة للشريعة بل األمور اليت فعلها تباح يف الشريعة إذا علم العبد أسباا :الثاين

  .)٤(.كما علمها اخلضر ولذلك ملا بني أسباا ملوسى وافقه على ذلك

  :الفناء حقيقة التوحيد :ثالثاً

فية حضرموت كغريهم من الصوفية من ولوج درب التصوف هو الوصول إىل إن الغاية اليت ينشدها صو
 :حقيقة التوحيد املتمثلة عندهم يف مقام الفناء كما سبق ما نقلناه عن العيدروس أنه قال يف الكربيت األمحر

                                                 
إن اخلضر والقطـب  (ومن التعصب للمذهب الشافعي ما نقله عبد القادر العيدروس عن فصل اخلطاب خلوجه باداساه           : شرح العينية ص فائدة   ) ١(

 .)٦٣٩(السلسلة القدوسية ) وأصحاما يصلون وفق املذهب الشافعي
)١/٤٥) (٢.( 
  .وله رسالة خاصة بعنوان الزهر النضر يف نبأ اخلضر) ٢٢٢-١/٢٢٠( فتح الباري) ٣(
 ).٤/٦٧ (جمموع الرسائل واملسائل) ٤(



 

٨٧  

ا ألقى  فإذا ظفر الصويف )١().وحقيقة التوحيد ما قال األكابر من الصوفية وهو حمو البشرية وجترد اإلهلية(
عصاه واستقر به النوى ويقصدون بالفناء أن يفىن عن الكون ويغيب عن املوجودات حىت يقرب من حمبوبه 
وعلى قدر هذا الفناء يكون مقدار القرب فيصل إىل نعيم املشاهدة مبطالعة األنوار ومكاشفة األسرار ويسمى 

 يزال الصويف يرقى يف معراجه حىت يغيب عن نفسه هذا املقام مقام اجلمع والسكر واالصطالم والغيبة واحملو وما
  .ويذهب عن حسه ويفىن عن فنائه ويدخل مقام مجع اجلمع

  :والذي يتحصل لنا من فلسفة الصوفية يف هذه احلقيقة ثالث مراحل على النحو التايل

  .مرحلة الفرق األول وهي االحتجاب عن احلق باخللق ما دام يرى اإلنسان الكون: األوىل

  . مرحلة الفناء أو اجلمع حني يفىن عن اخللق ويبقى باحلق:نيةالثا

 مرحلة البقاء أو الصحو بعد احملو أو الفرق الثاين فال حيجب صاحبها اخللق عن احلق وال احلق عن :الثالثة
  . وأما مقام مجع اجلمع فإنه االستغراق يف الذات بالكلية،اخللق

 أال وهي الفناء ولكنهم اختلفوا يف الصدور عنها إىل ثالث لقد اتفق الصوفية على ورود حقيقة التوحيد
شعب األوىل أهل الفناء يف الشهود وهم من مل يشهد من األغيار عينا وال رمسا عند مفارقة السوى والثانية 

والثالثة أصحاب احللول واالحتاد اليت  أرباب الوحدة اليت نادى ا ابن عريب ومن سار بسريه كابن الفارض
 ورمبا تداخلت هذه الشعب ونزل القائل باإلحتاد الشهودي والعيان من عقبته إىل اإلحتاد ،واءها احلالجمحل ل

  .الوجودي يف األعيان

وإذا ما غاص صوفية حضرموت يف حبر الفناء وانتهى سريهم إليه فإن أول مؤلف قد تطرق إىل هذا املقام 
 الطريقة كما سبق نقله عن باسودان يف املقدمة وهو وشرح املراد منه هو الكربيت األمحر وهو أول مصنفات

وقد قال يف حديثه عن من رقى يف املقام إىل تأللؤ نور اإلهلية  للعيدروس الذي كان مظهرا من مظاهر الطريقة
 وتالشت ! فامنحت اجلهات، ونودي موسى أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني،فبدت شجرة الواحدانية(

 ، بتجلي نور الصمدانية الربانية، وسطعت عزة الوحدانية، وانعدمت األجزاء،األبعاض وانطمست ،الصور
 ، وبقيت الوحدة، وارتفعت الشركة، فاحترقت الغريية بنار الغرية،فتدكدك جبل اإلنسانية الروحانية صعقا
 حال من  ولعمري إن هذا، وهو سر كنت مسعه، هذا أوان وما رميت،متعززا برداء كل شي هالك إال وجهه

  .)٢(!!)...كوشف بأسرار كنت كرتا خمفيا
  :وهذا كالم قد تضمن أمورا منها

  . التأويل اإلشاري يف املراد مبوسى وكذا الطور-

                                                 
 .)٦٦:ص(ضمن اموعة العيدروسية ) ١(
 ).٧٧:ص) (٢(



 

٨٨  

  . تالشي اجلهات وانطماس األبعاض حني يفىن الواصل عن الكون-
  . تعبريا على حالة الفناء اليت وصل إليها الصويف، اإلشارة إىل الوحدة-

 اخلامت لتلك الطريقة على حد تعبري باسودان أيضا وهو احلداد فإننا نراه يقترب من التعبري وإذا أخذنا
الفناء عن الكون حال شريف ينازله أهل اهللا وله معان جليلة ( :بالفناء يف الشهود كما يف إحتاف السادة بقوله

 الذي ينشأ عنه هذا الفناء جتلي صفات ودقيقة واملراد هنا فناء شهود اإلنسان لنفسه ولغريه من الكائنات واألمر
احلق اجلاللية القهرية وعند جتليها متحق الرسوم البشرية وتضمحل البقايا الكونية فإذا صح الفناء ذا املعىن جتلى 
عليهم احلق القيوم بأوصافه اجلمالية اللطيفة فتحيا أرواحهم وتنتعش أسرارهم وتبقى رسومهم على ما هي عليم 

  .)١() فيبقيهم اهللا ما شاء يف هذا املشهد املعرب عنه عندنا باجلمع...من اإلماتة
  :وهناك تقسيم آخر للفناء تبعا للعوامل اليت حددت على النحو التايل

  . فالصويف حني ينتقل من عامل امللك إىل امللكوت يدخل يف الفناء األول-
  . مث ينتقل إىل عامل اجلربوت وهو الفناء الثاين-

  .)٢( إىل عامل الالهوت وهو فناؤه عن فنائه ويدعونه مقام مجع اجلمع مث يعود إىل الفرق الثاين مث يغادره-
  : للفناء ثالث هي:مراتب الفناء

  . فناء الصويف عن صفاته لبقاء صفات احلق-

  . مث فناؤه عن صفات احلق بشهود احلق-
  . الذاتمث فناؤه عن شهود احلق باستهالكه يف وجود احلق وهو فناء الذات يف

  .)٣( وهذه حقيقة قل اهللا مث ذرهم:قال العيدروس يف الكربيت األمحر
 وقد ،وهكذا نرى أن الفناء أو مقام اجلمع كثريا ما يأيت باإلطالق وقد يشار إىل الوحدة من طرف خفي

ء ولذا ملا هو مقام البقا  وهو ليس الغاية بل يف الوصول ولكن أجل منه،محله املتأخرون على الفناء يف الشهود
سئل عمر بن عيدروس بن علوي يف واقعة يف احلرم املكي عن قول سلفه يف وحدة الوجود فقال ال يثبتوا وال 

  .ينفوا

  :قال صاحب النفحة الشذية معلقا على ذلك

                                                 
ريه من جنسه واستغرق بربه وذهـب       حالة اجلمع فين عن نفسه وعن غ       - الصويف   -فإذا وردت عليه    :ص ( وقال يف النفائس العلوية    )٨١:ص() ١(

  ).١١() فيه بالكلية فال خاطر هناك خيطر وال موجود مث يظهر إال املوجود احلق جل وعال
 ).٦:ص(انظر النفحة املدنية ) ٢(
 ).٣٦:ص (وبنصه يف التحفة املدنية وهو صدى ملا ورد يف رسالة القشريي) ١١:ص (الكربيت األمحر) ٣(



 

٨٩  

 وال ينفون الكثرة ويثبتون ، أي ال يثبتون الوحدة وينفون الكثرة)ال يثبتوا وال ينفوا( قوله :فائدة
 فمنهم من : قال يف شرح الفصوص، وهذا املقام كما قالوا أكمل، بل جيمعون بني الوحدة والكثرة،وحدةال

 ومنهم من مجع بينهما يف كل مقام ومرتبة ، ومنهم من يرى اخلالق وال يرى اخللق،يرى اخللق وال يرى اخلالق
  .)١(وهو أكمل الناس

  .وسيأيت احلديث عن مقام البقاء إن شاء اهللا

  :اجلمعمجع 

 فمنهم من يدوم معه االستغراق ،وأما مقام مجع اجلمع فهو أعلى من اجلمع وأجل وهو االستهالك بالكلية
ومل (ممن نزله الفقيه املقدم كما قال اخلطيب يف اجلوهر   وقد ذكروا، ومنهم من يرد للقيام بالفرائض،إىل املوت

رقوى حظيظه اجلهابذة وصار روحانيا  حىت بلغ مبلغايزل الشيخ الفقيه املذكور يترقى يف املعارف واألحوال 
 أنا اهللا آاليت ذكره :وورد يف السلسلة القدوسية يف تفسري قول الفقيه املقدم )٢()متروحنا يف حضرة مجع اجلمع

 ونسي بيومه ، عمي عن نفسه، يف حضرة قدسه،واعلم أن سيدي الفقيه ملا تلفت بسره(يف الشطحات ما نصه 
  .)٣() ألنه كان يف عني مجع اجلمع يف مقام البقاء: فقال أنا اهللا، ونسي الناسوتية،هوتية شهد الال،أمسه

  :قال علي بن أيب بكر باعلوي يف ذكر مجع اجلمع

  وحققت أين كنت يف اجلمع منتهي مجعت جبمع اجلمع كل مفرق

  وحققت أين كنت يف القصد منصت إىل إن بدا يل منه غاية مقصدي

  يقول بقويل يف حضوري وغيبيت يث أنهفقلت بقويل قوله ح

  :وقال شيخ بن عبد اهللا العيدروس أيضا يف مجع اجلمع

  إن كنت يا ندمان صبا عاشقا ال ترتض باإلسم دون مسيمه

  يف مجع مجع اجلمع ال تتفرقا واعكف على حب احلبيب وذكره

  ال ترضها وارض وال تتعوقا وإذا نأى لك قرنه من دونه

  )٤(فأمامك املطلوب دم متشوقا  ال تقففهناك نادتك احلقائق

  :موقف صوفية حضرموت من احلالج وابن عريب

                                                 
  ).٣٨:ص (ديار احلضرميةالنفحة الشذية من ال) ١(
 ).١/٨٧ (اجلوهر الشفاف) ٢(
 ).٢/٤٦٥:ص) (٣(
 ).٨٧:ص (وانظر غاية القرب ضمن اموعة العيدروسية) ٢/٤٣٣( املرجع السابق) ٤(



 

٩٠  

  :احلالج يف الفكر الصويف احلضرمي

ذهب صوفية حضرموت إىل اعتقاد والية احلالج وابن عريب ومن سار بسريمها من أهل الوحدة كابن 
وى الشطح باحلالج كما كان من أمر  ورمبا تشبهوا يف دع، ويعدوم من أكابر األولياء العارفني،الفارض

 ،وأول ما يطالعنا ذكر للحالج ميكن الوقوف عليه يف ترمجة السقاف يف موضعني! !الفقيه املقدم يف قوله أنا اهللا
 !! اطلعنا على حال احلسني احلالج فظننا أن بزجاجته كسرا فوجدناها ترشح وليس ا كسرا:أوهلما قوله

حىت يدع ما عليه من لعب احلظ الذي  - عمر احملضار -  حال احلالج عند ابنهوالثاين حينما كان يثين على
  .)١(. ويتشوق للوصول إىل مقام احلالج،كان يلعبه

  .وهذان املوضعان يوضحان اعتقاد والية احلالج واكتمال أهليته يف التصوف
 يف ، العرف العاطر وعبد الرمحن مصطفى العيدروس يف،وقد أوغل عبد القادر العيدروس يف غاية القرب

  :وأنشد يقول!! ! اهللا،وقع دمه على األرض اهللا - احلالج - حمبته إيغاال بعيدا فزعما أنه ملا قطعت أطرافه
  .)٢(إال ويل فيه لكم ذكر ما قد يل عضو وال مفصل

وقد اشتهرت هذه احلكاية على شناعتها وبشاعتها حىت صاغها الشواف يف قصعة العسل بالنظم العامي 
  .قالف

  .وتاه من قرب اهللا فظن إنه إنه أدناه ربه منه أما احلسني ذاك إنه

  .كله على اهللا اهللا مكتوب بني رمسه وقع جالالت امسه ملا أراقوا دمه

  :عذر الفقهاء يف قتله

ويرى الذين يعتقدون والية احلالج أن الفقهاء الذين أفتوا بقتله معذورون حبكمهم على الظاهر والرجوع 
 فأقاموا العذر ، كما أن احلالج معذور مبا غلب عليه السكر يف مقام الفناء،صوص اليت توجب قتلهإىل الن
وعرب عن هذا التوفيق أبو بكر العدين يف الديوان يف  - احلالج من جهة والفقهاء من جهة أخرى - للفريقني

  :قصيدة ذكر احلالج بأنه

  لطريقةْعلى الشريعةْ سالك ا قُِتلْ حبٍق وهو يف احلقيقةْ

  قاتلْ ومقتوٍل هلم مقاصد كل من االثنِني له وثيقةْ

  بقتله الفقهاء ليس علموا أخذوا بظاهر قوله فحكموا

أن فوق كلْ عليِم علٍم علم هم نصرةُ الدين ماهلم معاند  

                                                 
  ).٢/١٤٣( والثاين يف اجلوهر الشفاف) ١٨٥ (املوضع األول يف شرح العينية) ١(
 ).٥:ص(غاية القرب ) ٢(



 

٩١  

أن قاتليه هلم نوع شبهة وعذر بل هم مصيبون يف ذلك (وقال عبد الرمحن بن مصطفى يف العرف العاطر 
فهم مع ظاهر الشريعة فلهم أسوة بالسيد موسى عليه السالم يف إنكاره على اخلضر عليه السالم لكنه لوقو

  .)١()وقوف على الظاهر فيه قصور
انتهى كالمه والزمه شنيع يف نسبة موسى والفقهاء إىل القصور يف اعتراضهم على خالف الظاهر هذا من 

 على ما زعمه احلالج من )وما فعلته عن أمري(ي يف قوله ناحية ومن ناحية أخرى قياس ما فعله اخلضر بوح
  .قوله أنا احلق وهذه جرأة نعوذ باهللا من شؤمها

أمر احلالج إىل اهللا  قال عبد الرمحن بلفقيه أيضا يف التعبري عن املوقف من قتل احلالج يعذر الفقهاء ويرجع
  : اليت يصل إىل حيازا الصويفالذي يعلم األسرار اليت مت إفشاؤها فقال يف حديثه عن األسرار

  ورمبا الشرع أباح دمه ومن ا باح استباح ذمه

  وحسن ظن خري ما نوايل وحسبها اهللا ا وعلمه

وكذلك حكي احلالج الصويف ملا ظهرت منه حقائق قتل حبكم الشرع :(وشرح هذا القول باسودان فقال
تله كما مر وقوله وحسبها اهللا أي أن اهللا يعلم تلك وغريه مما هو مذكور يف حمله ورمبا الشرع أباح دمه أي ق

  .)٢()احلقائق واألسرار
ويظهر إعجام حباله يف االستشهاد بكالمه ال سيما الشعر منه من غري نسبته إليه أحيانا كما عند 
ثل العيدروس األكرب يف الكربيت األمحر يف الذكر احلقيقي الذي جيعل الذاكر مذكورا واملذكور ذاكرا يف م

  .الشمع والفراش حني ال يبقى متييز بينهما

  حنن روحان حللنا بدنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا

  ومىت أبصرته أبصرتنا فمىت أبصرتنا أبصرته

  :املوقف من احللول واالحتاد

وهم إذ يتولون احلالج ويعتقدون أنه من أكابر األولياء فإم يفسرون شطحاته يف الفناء اليت قادت إىل 
 وليس مرادها عندهم اإلحتاد الذي مبعىن ، باإلحتاد الذي يبني حقيقة الوصول وغيبة الصويف عن الكونقتله

 وهذا األمر يفسر لنا براءم من ،امتزاج الذات بالذات وال احللول الذي هو ذوبان وتالشي الذات البشرية
  :ها ومما وقفت عليه يف هذا املعىنعقيدة احللول واإلحتاد مع البقاء على والية احلالج ألم يرتهونه عن

  .)وكل من اعتقد احللول واإلحتاد كفر( : قال العيدروس يف الكربيت األمحر-

                                                 
  ).١٠٢:ص) (١(
  ).٢٨٤ (ألنوارمطالع ا) ٢(



 

٩٢  

  :وقال أبو بكر بن سامل يف باب العشق من التائية
  .!!ووجدي وذوقي قبل مظهر طينيت غرامي ا طبعا وفرط صبابيت

  .قدمي ترته عن حلول وكنية وما مث إال الذات مث صفاا
  :وقال عبد الرمحن بلفقيه يف حديثه عن الفناء املطلوب

  .وال حلول قط يف اعتقاد ال قول ذي اإلحلاد باحتاد

  .عن قول أهل الزيغ والضالل فجل أهل احلق واإلرشاد
  . أهل الوحدة أيضا يتربأون من هذه العقيدة ألا تشعر باإلثنينية كما يقولون:قلت

  : قال ابن الفارض يف مخريته-
  .احتادا وال جرم ختلله جرم هامت ا روحي حبيث متازجاو

  : قال اجليلي يف عينيته-
  .عن املزج باألغيار إن أنت ساجع وغص يف حبار االحتاد مرتها

وقال السعد التفتازاين يف شرح املقاصد يف املذهب الذي يوهم  وكذلك تربأ منه أهل الفناء الشهودي
ن السالك إىل اهللا إذا انتهى سلوكه إىل اهللا تعاىل يف اهللا يستغرق يف حبر احللول واإلحتاد وليس منه يف شئ أ

 ....التوحيد والعرفان حبيث تضمحل ذاته يف ذاته وصفاته يف صفاته ويغيب عن كل ما سواه وال يرى إال اهللا
 عنها وحينئذ تصدر عنه عبارات تشعر باحللول واإلحتاد لقصور العبارة عن بيان تلك احلال وبعد الكشف

  .باملثال

  :ابن عريب يف الفكر الصويف احلضرمي

 ،لقد استقر عند صوفية حضرموت اعتقاد والية ابن عريب وأنه من أكابر األولياء كما سبق عن احلالج
غري أم كما راموا التوفيق بني الفقهاء واحلالج فأقاموا العذر للفريقني نراهم يتوسطون يف أمر ابن عريب بني 

 فقرروا أن كتبه قد حوت غوامض ،ه والتحذير من كتبه ملن كان يف أول السري دون من انتهى فيهاعتقاد واليت
 وقد ،ال يفهمها أهل الظاهر، ومن كان يف أول الطريق فهي من املظنون ا عليه حىت يتأهل ليكون من أهلها

أيب بكر العدين جزءا من رسم العيدروس منهجا يف التعامل معها حني غضب غضبا شديدا ملا رأى بيدي ابنه 
 ،فزجره عن ذلك وذكر أا اشتملت على حقائق ال يدركها إال أهل النهايات الفتوحات املكية البن عريب
  .)١(. فهجرا يومئذ:وتضر بأهل البدايات فقال ابنه

                                                 
 قط  ال أذكر أن والدي رمحه اهللا ضربين وال انتهرين        : انظر ترمجته من املشرع الروي وانظر مواهب القدوس لبحرق وحيث قال أبو بكر العدين             ) ١(

  . وذكر السبب.إال مرة واحدة



 

٩٣  

ال بأضربه وينصحه بالعلوم  ووكان احلداد ينصح بعض مريديه أن ال يعلق خاطره بالشيخ ابن عريب
زالية غري أنا نراه يشن هجوما عنيفا على املعترضني على ابن عريب بقوله فليس يسوغ ألحد يعلم من حال الغ

الشيخ ما ذكرنا مث يتهمه بالزيغ عن احلق كما وقع يف ذلك بعض أهل اجلرأة واإلقدام على ما ال جيوز اإلقدام 
  .)١(عليه وكان يقول أن ما شطح به ال تبلغه أفهام القاصرين

من هذين التقريرين نلمح التفريق بني ابن عريب من حيث كونه من أكابر األولياء وبني كتبه اليت ال إذا 
 وعلى طريقة الشيخني عبداهللا العيدروس وعبداهللا : قال صاحب عقد اليواقيت،ينصح بقراءا من كان قاصرا

 اردة مع اعتقاد مصنفيها والتحقق احلداد أكثر السادة آل باعلوي أو كلهم يف النهي عن التعلق بكتب الرقائق
  .والتصديق مبا فيها

  :من سار على هذا الدرب مما وقفت عليه -تنصيصا-  وأسوق هنا:قلت

منهم أمحد بن علوي مجل الليل باعلوي يف جوابه على أمحد احلفظي حني سئل عن الفصوص البن  -
 تلك العبارات وأن تلك الرموز عريب فرأى الكف عن اخلوض يف اإلشارات وعدم صرف الزمن يف فهم

  .)٢(واإلشارات ال تصلح أن تكون مفيدة لكل فرد
 ومنهم علي بن حسن العطاس يرى أنه ال ينبغي قراءا إال ملن حتقق معرفة مقصد مؤلفها ألنه رمبا -

  .)٣(عرف األشياء على غري ما هي عليه

وعلل ذلك مؤلف تاج األعراس ألنه من  ولصاحل بن عبد اهللا العطاس مطالعة خاصة يف كتب ابن عريب -
العارفني مبقاصدها وكان ينهى القاصرين عنها وقال إن سادتنا العلويني إمنا وا عن مطالعة كتب ابن عريب اليت 

  .)٤(ال يفهم معناها خوفا من الوقوع يف الغلط
  :نقل عنهم مطالعة كتب ابن عريب نذكر منهم وأما أهل النهايات فقد

 ،دين الذي هجر الفتوحات يف بداية أمره حني غضب عليه أبوه كما سبق قريبا نقل عنهأبا بكر الع -
 فكان يكشف املشكالت واألسرار ،قراءا وإقراءها لتالميذه ويبدو أنه طالعها بعد أن جتاوز مرحلة البدايات

  : كما قال تلميذه حممد بن عمر حبرق يف قصيدة ميدحه منها،اليت اشتملت عليها الفصوص

  من كل علم حار فيه من دأب أظهرت ما أخفى الفصوص وغريه

                                                 
ن يأمر بتجاوز التائية الكـربى ويقـول ألـا     وكذلك احلال يف ابن الفارض والسهروردي املتكلمني باحلقائق فقد كا       )٩:ص(عقد اليواقيت   ) ١(

يف التحذير من كتـب     ) ١٠٨-١٠١ (وانظر أيضا عقود األملاس   ) ٢٩(مشحونة بأحوال احلقيقة اليت يصعب إدراك معناها انظر عقد اليواقيت           
 .احلقائق اردة وفق ما قرره العيدروس واحلداد

 .فيض األسرار) ٢(
 .الرياض املؤنقة) ٣(
  ).٨٢-١/٨١ (راستاج األع) ٤(



 

٩٤  

  قد حزته من غري كد أو نصب أوضحته من غامض السر الذي

  :أيضا يف قصيدة له -أحد تالميذ العدين- وقال عبد املعطي

  مقام به كل الرجال وقوف فيا شيخي يا ابن العيدروس ومن له

  ن وهو عريفوأحييت حميي الدي شرحت لنا علم احلقيقة ظاهرا

  ويف فهمه عسر وفيه عسوف كالم ابن عريب وإن كان مغلقا

  )١(فصار لدينا معرب معروف بتقريرك امليمون أوضحته لنا

 فكان يعظم ابن عريب ويقرأ كتبه ال سيما  كبرياًشططاً ومنهم حسني بن عبداهللا بافضل الذي شط -
ه كالم سائر الصوفية غري أنه بسط العبارة يف موضع  ويرى أن كالم، وكان له يف اقتنائها أشد عناية،الفتوحات
الفصول الفتحية والنفثات الروحية فيما يوجب اجلمعية وعدم الرباح من جانب ( وله رسالة أمساها ،اإلشارة

  .)٢()احلق والبقاية بالكلية واجلزئية
يف كتب  نزيل مكة اشتهر بالغزايل واحلبشي ورغب )هـ١٠٥٢:ت ( حممد بن عمر بن علوي:ومنهم
 وتكلم فيه بعض الفقهاء ، ورمبا حصل منه بعض شطح: يف املشرع الرويي قال الشل، ولزم طريقته،ابن عريب
  : ومن نظمه،بقدح

  فقابلها ا أعطى التثين جتلت عن جتليها فسلين

  جبمع اجلمع يف عني التجين بذات االتصال يف افتراق

  د يثينتالهت ال ا والفر فكان الفرد يف الزوجني الهت

  فطبنا رب زدين رب زدين فكنا فيه بل هو كان فينا

  )٣(حبكم الفرق كنت رميت عين سألت وما علمت سواي لكن

ومما يدل على اعتقادهم يف ابن عريب نعتهم إياه بلقب حميي الدين وابن الفارض يدعونه بسلطان العاشقني 
ما ورد يف مواضع متفرقة من تنوير األغالس ونرى عند بعض املتأخرين مثل أمحد بن حسن العطاس ثناء عليه ك

وقال أنه يتكلم يف العلوم ! !بل قد قص رؤيا له حني سأل رسول اهللا عنه فأجابه بقوله هو من اجلواهر املفردة
املعلومة ويربطها باملكتومة وليس مثل ابن عريب أحدا إذا تكلم يف املواطن اإلهلية مث يف القطبية مث يف اجلمع بينهن 

  .حد يكشف املخبآت مثله ألنه يتكلم عن علم وذوق ووجدانوال أ

                                                 
  ).٢/٣٤ (املشرع الروي) ١(
  .صلة األهل ترمجة حسني بافضل) ٢(
 .)٢/١٦(املشرع الروي ) ٣(



 

٩٥  

بعثت ( ال يقدر أحد أن يتجرأ على كشف قناع قصيدة التائية الكربى للحداد ومطلعها :وقال أيضا
  . إال أن كان مثل الشيخ حميي الدين ابن عريب)جلريان العقيق حتييت

  .)١(.اهللا بلفقيه إال ابن عريب وأمثالهكما قال أنه ال حيسن شرح الرشفات نظم عبد الرمحن بن عبد 
 إما تلميحا يف أغلب ،ومن تأمل بعض الفروع الناشئة عن الغالة حق التأمل جيد تأثرهم بابن عريب

 وموضع ثالث حيتاج فيه إىل منقاش الستخراج كالمه من ثنايا احلديث كما ، وإما تصرحيا فيما ندر،األحيان
خالفة آدم عليه السالم ( العيدروس أن من وهب خلعة التفريد نال اخلالفة يف هذين املثالني األول ما جاء عن

بتعلمه علم األمساء أمساء اهللا وصفاته بتعليم اهللا إياه بأن جعل ذات آدم وصفاته بالسوية مرآة قابلة لتجلي مجاله 
ي علم التخلق بأخالقه وجالله تبارك وتعاىل كما قال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا خلق آدم فتجلى فيه فبالتجل

 وهذا هو سر اخلالفة على احلقيقة ألن املرآة تكون خليفة للمتجلي فيها قال ابن عريب يف )واالتصاف بصفاته
ملا شاء احلق سبحانه من حيث أمساؤه احلسىن أن يرى أعياا وإن شئت قلت أن يرى عينه يف كونه (الفصوص 

ر سره إليه فإن رؤية الشئ نفسه بنفسه ما هي إال مثل رؤية جامع حيصر األمر لكونه متصفا بالوجود ويظه
نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة فكان آدم عني جالء تلك املرآة وروح تلك املرآة وكانت املالئكة من بعض 
قوى تلك الصورة اليت هي صورة العامل املعرب عنه يف اصطالح القوم باإلنسان الكبري فسمى هذا املذكور إنسانا 

  .)٢()....وخليفة

والثاين ما جاء عن أيب بكر بن سامل الوالية والصديقية والقطبية متتد من البحر احمليط صلوات اهللا وسالمه 
ما ننسخ من آية (عليه إىل وقتنا هذا وال تزال كذلك حىت يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري الوارثني لقوله 

  .)..أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها
واعلم أن الوالية هي الفلك احمليط العام وهلذا مل تنقطع وأما نبوة (د عن ابن عريب يف تعريف الوالية وور

وهذا االسم باق جار على العباد اهللا دنيا وآخرة فلم يبق اسم خيتص به العبد  -  والويل...التشريع والرسالة
  .)٣()...قى هلم النبوة العامة اليت ال تشريع فيهادون احلق بانقطاع النبوة والرسالة إال أن اهللا لطف بعباده فأب

وأما عبد الرمحن بن مصطفى العيدروس فإنه يصرح بالوحدة وال يكين يف مقدمة لطائف اجلود يف مسألة 
باسم اهللا بداية واية واحلمد هللا رواية ودراية وأصلي وأسلم على األول واآلخر والباطن (الوجود قال 

السالك يف (ذه لطائف تتعلق مبسألة الوحدة القائل ا أهل املعارف اللطيفة السادسة  أما بعد فه...والظاهر
مباشرة وحدة األفعال قدر على طي األرض واختراق اهلواء واملشي على املاء واإلشباع بالقليل ويف مباشرة 

                                                 
ويعد تنوير األغالس األصل الذي أخذ عنه علوي بن طاهر احلداد كتابه            ) ٤١-٥:ص(وانظر بشائر وطوالع سعود      .)٤٣٨-٣٤١-٢/٣٢٥) (١(

وما فيه الشطح والزيغ وإن كان أثبت       .عقد فصال يف التحذير عن مطالعة كتب احلقائق اردة        عقود األملاس غري أنه أعرض عن هذه النصوص و        
  .بعضها يف بشائر وطوالع سعود

  .فص حكمة إهلية يف كلمة آدمية) ٢(
  .الفص العزيري) ٣(



 

٩٦  

بصر يف جتلي وحدة الصفات يسمع يف جتلي صفة السمع له مجيع األشياء ناطقة ألنه يسمع باحلق وكذلك ي
صفة البصر له مجيع املبصرات ويف مباشرة وحدة الذات كان حبسبها ألا تعود األمساء الذاتية عنده كامللون 
بلون إنائه فيصف به بقبول األلوان كلها فال يدري العبد من هو لشهود احلق باحلق بال نسبة شهود له كشهد 

  .)١()..اهللا أنه ال إله إال هو

  :ات من هذا الكالم هيونستفيد ثالث وقف

  . القول بالوحدة-
  . قوله عن النيب األول اآلخر جيسد احلقيقة احملمدية اليت هي فرع عن الوحدة-

  . تصرحيه أن أهل املعارف يقولون بالوحدة-

  :ابن عريب وكتبه بني عمر باخمرمه وابنه عبد اهللا

نالك على يد أتباعه وقد وقف الفقهاء لقد هاجت فتنة ابن عريب بزبيد واشتد أوارها حني أدخلت كتبه ه
ووصل شرر هذه الفتنة إىل حضرموت ، هلا باملرصاد كما بينه حسني بن عبد الرمحن األهدل يف حتفة الزمن

 غري أن عمر باخمرمه الصويف املعروف كان له كالم أكثر توضيحا حني ،فأدىل العيدروس بدلوه كما سبق ذكره
  : أربع مراتبقسم الفتوى اخلاصة بابن عريب إىل

ورمسا،   وإمام التحقيق حقيقة، وعلما،أنه شيخ الطريقة حاال - تبعا للشريازي - فأما ابن عريب فيعتقد فيه
  . وهذا مل خيرج فيه عن األصل الذي ذكر.وحميي العلوم فعال وامسا

وال وال طالب علم باإلشراف عليها  وأما كتبه فمنها الفصوص وما حذا حذوه فال أشري على مريد
  .املطالعة والنظر فيها فإا مضرة جدا

  .وأما أتباع ابن عريب فمنهم هداة مهتدون وقليل ما هم ومنهم ضال مضل وهم كثري جدا

 ، رفضوا الشريعة، وفساد طريق املسلمني،وأما املنتسبون إىل ابن عريب يف هذا الزمان فمصيبة يف الدين
  .)٢( فالفرار الفرار منهم، بأقبح القبائح وتظاهروا، وقالوا بالتناسخ،ودانوا باإلباحة

 ويعد هذا ،التكفري  على علوم ابن عريب إىل حد،وأما ابنه عبد اهللا بن عمر فقد وافق فقهاء زبيد يف النكري
بعد ما ورد من انتقاد باطحن  - الصنيع خروجا عن املألوف من فقهاء حضرموت حيث مل نر هلم موقفا

أفكار الصوفية ال سيما مجاعة ابن عريب فكان اختياره هذا معكرا للهدؤ  ينابذ - وبافضل على الفقيه املقدم
حقيقة التوحيد وصحيح االعتقاد (الذي ساد املوقف بني الفقهاء والصوفية يف حضرموت وقد ألف كتابا أمساه 

                                                 
 ).١٨٥:ص (لطائف اجلود نقال عن كشف حقيقة الصوفية) ١(
فقد اختذ موقفا وسطا من الفتنة بالتربك بآثار كال الفريقني أي أتباع ابن عريب وإمساعيل املقرئ انظر                 وأما معروف بامجال    ) ٣٨٠ (السناء الباهر ) ٢(

  ).٦٥:ص (مواهب الرب الرؤوف



 

٩٧  

تصوف بل  علما بأن الفقيه باخمرمه قد توىل أهل االستقامة من أهل ال)يف تكفري طائفة الوحدة واالحتاد
تستروا ( ومع ذلك نراه يلعن مجاعة ابن عريب فقال ،وأصحاب الفناء يف الشهود، وأثىن على الفقيه املقدم

بالتصوف والنسك والعبادة كابن عريب صاحب الفصوص والفتوحات وابن سبعني وأتباعهما كالقونوي تلميذ 
االت واإلنسان الكامل وغريهم لعنة ابن عريب والقيصري شارح الفصوص وعبد الكرمي الكيالين صاحب الكم

فلعنهم اهللا وأخزاهم ودمرهم ولعن من ( ويف موضع قال )اهللا عليهم وعلى معتقدي عقيدم وسالكي طريقهم
  .)١()حيبهم ويتأول هلم مع علمه بفساد عقائدهم ما دام امللوان وتعاقب اجلديدان

لعلويني على ما اعتمده ابن حجر وليس ذلك  ذكر حامد بن عمر احلامد باعلوي أن معتمد سلفنا ا:فائدة
  .)٢(لعلمه فإن عبداهللا بن عمر باخمرمه أعلم منه ولكن لقوة مدرك ابن حجر

وهذا القول منه اعتراف بعلم باخمرمه ومن تأمل فتاوى باخمرمه اهلجرانية والعدنية علم ذاك غري أم : قلت
هللا بن عمر بن حيي يبني سبب رضاهم على ابن حجر ألمور مل يرغبوا يف اعتماد قوله مللمح آخر أشار إليه عبدا

  .)٣(.ثالثة هي تسليمه للصوفية وحمبته ألهل البيت واتساعه يف علم احلديث

  :وقفة عجيبة

ال يكاد ينقضي عجيب من أول ذكر السم ابن عريب يطالعنا يف اجلوهر يف ترمجة إبراهيم بن حيي بافضل 
ن الفقيه ابن عريب رقعة وإذا فيها ورد علينا فقري وقال لنا الفقري حيي وردت علي م:  حيث قال)هـ٦٨٤ (تويف

ومييت بإذن اهللا ويقول للشئ كن فيكون بإذن اهللا والفقري مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد فأشكل علينا 
  :فقال الشيخ إبراهيم بن حيي

  .فال من بعدها تستفتيوين إذا مل أفتكم بصريح علم

  .إال بعد هذا كذبوين والقرآن أفيتمبا يف حمكم 

  .وقد صرح صاحب صلة األهل بأنه يعين بالفقيه ابن عريب أي الشيخ األكرب حميي الدين على حد زعمه

  :ويكمن التعجب يف ثالثة أمور
  . رجوع حامل لواء الوحدة ابن عريب إىل إبراهيم بافضل واستفتائه يف خفاياها: عجيبها-

  .حكم القرآن الذي أفىت مبقتضاه وال شك أنه من كيس الباطنية حل اإلشكال مب: وأعجبها-

                                                 
ة ابن  الفتاوى العدنية كتاب الرقائق وقد تأثر الفقيه عبداهللا باخمرمه بالسبيل الذي مشى عليه فقهاء اليمن السيما فقهاء زبيد باإلنكار على مجاع                    ) ١(

عريب وإتالف كتبه منهم أمحد بن إبراهيم العسلقي وأمحد بن أيب بكر الناشري وأبو بكر بن حممد اخلياط وحسني بن عبدالرمحن األهـدل يف                        
  .كشف الغطاء الذي بني فيه ما عليه أصحاب ابن عريب وفصل القول فيهم تفصيال

 ).٣٨:ص (الفوائد املكية تأليف علوي بن أمحد السقاف) ٢(
  .جمموع كالم ابن شهاب) ٣(



 

٩٨  

 ذلك ما ادعاه الفقري من صفات الربوبية اليت وردت يف السورة اليت أخلصت التوحيد : وأشدها إعجابا-
  . فماذا بعد هذا ميكن أن يقال من ترهات،هللا

  :شطحات صوفية حضرموت -

ن واكتشف السر وغدا مصطلما يف هذا املقام حني يريد إن من غرق يف حبر الفناء عندهم وغاب عن الكو
أن يصور حالته هذه يأيت بعبارات فيها رعونة يطلقون عليها شطحات ولقد سجلت لنا كتب صوفية 
حضرموت عددا من الشطحات اليت أبداه الواصلون إىل مقام الفناء ونسبوها إىل أساطني الطريقة نذكرها على 

  :النحو التايل

  :دم حممد بن علي باعلويالفقيه املق

 ونسب له ما قد سبق القول عنه يف بداية الكالم مما للتوقف فيه )هـ٦٥٣:ت (رائد التصوف حبضرموت
 وأنا أستبعد كثريا مما نسب إليه لعدم وجود الوثائق املعتمدة يف ذلك غري أننا نوردها هنا ألنه قد ،نظر وأي نظر
  .فهوم الصويف للفناءمن قبل بعض املتأخرين وفق امل مت تفسريها

 وايته الغريبة يف التصوف فأما بداية سلوكه فقد أشار إىل ،فشتان ما بني بداية الفقيه املقدم العجيبة
  : ومما جاء فيها)هـ٦٠٧ (بعضها يف رسالته إىل سعد الدين الظفاري املتوىف بالشحر سنة

  . إين أقع ما بني فزة واقشعرار ونزاع وذوبان يف بعض األحوال-

  . إين كأين داخلين غري جنسي فإذا طلبت ما إليه غايته أجده يوجد يل عاملا وصفة وحاال واستقرارا-
  . إين يف حايل الذي استفزين أجد حقيقة الذات-

  .)١( إين أجد الصورة املقابلة يل تشبه إنسانييت وإا تأخذ من مجيع جوارحي يف لباا-

يف السلسلة القدوسية بتفسري العبارة األخرية بأنه على  - احلفيد -  وقد قام شيخ بن عبد اهللا العيدروس
قدر لطافة قلب العارف املواجهة للملكوتيات العلوية تنعكس عليه أشعة أنوارها وتتجلى ألسراره بأسرارها 
وإذا وصل العبد إىل هذا املقام مسي حينئذ عبد اهللا وناب عن اهللا يف كل شيء ونال اخلالفة العظمى وبلغ 

  .)٢(هـا .لوالية الكربىا

  . وسيأيت بيان ذلك)٣(ومما كتب إليه أيضا كما يف اجلوهر أنه عرج به يف ليلة سبع مرات
  :هكذا وصفت بداية أمر الفقيه املقدم اليت عناها احلداد يف قصيدة ميدحه ا منها قوله

                                                 
 ).٢٧٢:ص ( العقد النبوي)٢٠٤:ص(الربقة املشيقة ) ١(
)٢/٤١١() ٢.( 
 ).٧٩:ص) (٣(



 

٩٩  

  .أقرانه فاعترب هذا بتبيان كانت بداية مثل النهاية من
ناء فقد أوصلوها إىل حيث يرتفع عن بشريته حني بقي مائة ليلة مصطلما ال يأكل وال وأما ايته يف الف

يشرب وال ينام وال يصلي يف مقام فناء الفناء وكان يقال له يف تلك الغيبة كل نفس ذائقة املوت فيقول مايل 
فيقول أنا من نور  فيقال له كل شئ هالك إال نفسه . فيقال له كل من عليها فان فيقول ما أنا عليها.نفس
  .)١(.وجهه

ويف إطار حقيقة التوحيد تصدى شيخ بن عبداهللا العيدروس احلفيد يف السلسلة القدوسية لشرح هذه 
الشطحات اليت أفرزها مقام اجلمع وقدم لنا تفسريا يتفق مع ما تقرر عند ابن عريب وابن الفارض بل نراه 

  .يصرح بالنقل عنهما
  :)ا يل نفسم(قال يف تفسري قول الفقيه 

اعلم أن الشيخ الفقيه رضي اهللا عنه نظر عند ورود القارئ عليه يف تلك الساعة إىل عني أعيان اإلنسان 
 تلفت بعني أعيان حضرة اإلمكان تكلم بلسان ترمجان اإلحتاد يف عني ،فما شهد يف تلك النظرة إال الواحد التام

  .)٢(اجلمع وعني مجع اجلمع
  : فيقول)ما أنا عليها(ه وأما يف تفسري قول الفقي

اعلم أن الشيخ رضي اهللا عنه يشري إىل أنه من األفراد واألفراد قد أفنوا مجيع األضداد واألنداد واألشكال 
  :واألمثال كما قال سيدي عمر بن الفارض يف قصائده

  .ومل تفن ما مل جتتل فيك صوريت فلم وين ما مل تكن يف فانيا

الساعة إىل عني البقاء يف حقيقة سره فتجردت حقيقته عن مجيع احملدثات واعلم أن الشيخ نظر يف تلك 
املمكنات فصار كائنا يف كينونة اإلنتشاء يف حضرة اإلنتهاء قد فين عن الباء والياء فتكلم بلسان حاله ما أنا 

هذا قول صاحب  حقق اإلثنينية وأفىن األينية فكان موهلا بالالهوتية مضمحال عن الناسوتية وينبيك عن ،عليها
  :التائية عمر بن الفارض

  .)٣(ومل أنس بالناسوت مظهر حكميت ومل ألْه عن الالهوت عن مظهري

                                                 
 وقد أخـذ هـذا      )٢/٩( املشرع   -) ١٧٤:ص ( شرح العينية  -) ٣٦٩:ص ( الغرر -) ٢٩٤:ص ( العقد النبوي  -) ٩١:ص (اجلوهر الشفاف ) ١(

وهذا من بركة معىن     (:فقال) ٧٩:ص (حلقيقي الذي جيعل الذاكر مذكورا واملذكور ذاكرا      املعىن العيدروس يف الكربيت يف حديثه عن الذكر ا        
  ).معنوي كل شئ هالك إال وجهه، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة املوت

 مترددا بـني    وال شك أن سيدي الفقيه رضي اهللا عنه كان يف تلك الساعة ذاهبا عن نفسه متصال بربه                (وقال يف تفسريها أيضا     ) ٢/٤١٩:ص) (٢(
 ).٤٢٩:ص. (احملو واإلثبات إن قال أنا كذبه شاهد الفناء وإن قال هو كذبه شاهد البقاء فطفق حائال بني البقاء والفناء وبني هو وأنا

 وكان يف تلك الساعة ناظرا يف حقيقة االتصال قد ختلع عليه ضابطة االنفصال وهو يف حضرة جتلي األحديـة يف                   : قال) ٤٣٣-٢/٤٣١:ص) (٣(
 .عني مظاهر الواحدية قد فين عنه وقد بقي به قد انفصل واخنلع عن الغريية فقال ما أنا عليها
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  : قال)أنا من نور وجهه(ويف تفسري الكلمة الثالثة قول الفقيه
ولقد كاد زيت سيدي الفقيه الذي يف مشكاة قلبه يضئ ولو مل متسسه نار فلما نفخ فيه العلم اشتعل 

را على نور ففتح بصره متحققا بكمال الترتيه فإذا هو بطلوع وجه الباقي عليه فقال أنا من نور فأصبح نو
وجهه ألن امسه الباقي أشهده بقاء اهللا وجعله باقيا به عند فناء الكل ليعبده بالعبودية احملضة الالزمة لتعينه فهو 

  .)١(... وجه الباقيالعابد املعبود تفصيال وإمجاال إذ مل يبق رمسه وأثره عند جتلي

وقد اقتبس صاحب السلسلة كثريا مما ورد يف العقد النبوي تأليف جده شيخ بن عبداهللا الذي صرح فيه 
  .)٢()حل رموز النفثات وشرح الثالث الكلمات(أنه خلصه من قول علي بن أيب بكر يف رسالته 

ليت بقي فيها مصطلما سجلت له وما بني بداية الفقيه املقدم اليت وجد فيها حقيقة الذات وايته ا
  :شطحات نذكر منها اثنتني

يبيعه السعف فذكروا له من   كما يف سياق قصة السعف حني امتنع البدوي أن. قوله أنا اهللا:األوىل
 فلما مسع الشيخ ذكر اهللا قال بأعلى صوته ؟ الشيخ حممد بن علي اهللا:أحوال الفقيه املقدم الغريبة فقال البدوي

  : ولنا مع هذه القصة ثالث وقفات.)٣( وسقط مغشيا عليهنعم أنا اهللا
يدل على أن ما ذكروه من صفات للفقيه املقدم خترج عن  ؟استفهام البدوي هل الفقيه املقدم هو اهللا - ١

  .حد املألوف وهي من صفات الربوبية ولذلك استنكرها البدوي بفطرته

ليت يبديها كثري من الصوفية كما قال الغزايل يف ـ رمبا تعد هذه الشطحة من باب التشبه باحلالج ا٢
ويتشبهون باحلسني (الدعاوى العريضة يف العشق مع اهللا (اإلحياء يف حديثه عن أحد قسمي الشطح وأنه من 

 الذي صلب ألجل إطالقه كلمات من هذا اجلنس ويستشهدون بقوله أنا احلق ومبا حكي جبن منصور احلال
  .)٤()...قال سبحاين سبحاين وهذا فن من الكالم عظيم ضرره يف العوامعن أيب يزيد البسطامي أنه 

                                                 
واعلم أن الشيخ حني قرئ عليه كل شيء هالك إال وجهه نظر إىل أوليته يف عني أعيان حقيقة مظـاهر النوريـة يف حقيقـة                         ) ٢/٤٥٢:ص) (١(

 كان وال شيء معه وهو ان على ما كان عليه فال موجود إال هو وال وجـود لغـريه                    الواحدية يف مضمون كن الن أهل العقائد نبهوا أن اهللا         
 ويشري كالم سيدي أيضا إىل أن احلق سبحانه وتعاىل جتلى له يف ذلك الوقت بامسه الواحد فكشف لـه                    .فيحتاج إىل هالك فال شيء إال وجهه      

 ظهوره سبحانه يف تعدد املخلوقات حبكم واحديته فعند ذلك اندك جبلـه             من حمتد العامل وبروزه من حيث ذاته كربوز املوج من البحر فشهد           
وضعف كليمه وذهبت كثرته يف وحدة الواحد سبحانه وتعاىل وكانت املخلوقات كما مل تكن وبقي احلق كما مل يزل فقال أنا مـن نـور                         

  .وجهه
استحال نون والنون ينقسم إىل ثالثة أحرف وهـو الـواو           ( الفقيه   وفيه التفسري باحلروف واألمساء فمن ذلك قوله يف       ) ١/٣٠٢( العقد النبوي ) ٢(

ونونان ونقطة فوقهما فصار له ثالث نشأت النشأة األوىل تعيبينه والثانية تطهريه والثالثة تصويره وفيه أيضا اعلم أن للشيخ يف تلك الغيبة ظهور                       
 مطالعته السم الباطن والشيخ مطالع حلرف الواو وحرف الـواو           وبطون فمن حيث ظهوره هو مطالعته إىل امسه الظاهر ومن حيث بطونه هو            

 .إشارة إىل قوله هو األول واآلخر فتكلم وهو مطالع األول
 .)٢/٩( املشرع الروي -) ٦٣:ص ( شرح العينية-) ٣٦٩:ص ( الغرر-) ١/٢٩٤(  العقد النبوي-) ١/٩٢ (اجلوهر الشفاف) ٣(
أما قول سـيدي الفقيـه      :  الشطحة شيخ بن عبداهللا العيدروس يف السلسلة مبا يتفق مع ذلك فقال            وقد شرح هذه  ) ١/٣٦ (إحياء علوم الدين  ) ٤(

املقدم أنا اهللا فقد قال مجاعة من أهل اهللا مثل هذا املعىن كقول أحدهم سبحاين ما أعظم شأين وكقول اآلخر ما يف اجلبـة إال اهللا وأشـار إىل                             
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أبو يزيد عصره وحالج وقته (ومن هنا ندرك السر يف تشبيه صاحب اجلوهر الشفاف الفقيه املقدم بأنه 
  .)١()ودهره

ألحوال  وأنه قد جاوز ا،الداللة على الوصول إىل مقام اجلمع حيث عرب بقوله أنا اهللا بصيغة اإلقرار - ٣
 وقد سبق أن ذكر الباعث على قول الفقيه ،واملقامات على حد تعبري أمحد بن زين احلبشي يف شرح العينية

املقدم أنا اهللا عند صاحب السلسلة القدوسية ألنه كان يف مجع اجلمع وقد زادها شرحا بأا تشري إىل حمق 
 وسلب عن ، وأخذ منه، وذهبت هويته،نانية احلق وهذا حال من فنيت أنانيته يف أ: قال!االثنني وثبوت الواحد

 ، وكان القدر كأن يزل، فكان احلدث كأن مل يكن، وتالشت أوصاف حدثه ملا ظهر يف سلطان قدمه،نفسه
  .)٢(!!! فنظر فلم ير إال هو فقال أنا هو،وتالشت ناسوتيته يف الهوتيته

 ال كما حرف ،ة اليت انتهى إليها السالك ويصور احلال،وهذا الذي يتسق مع املقام الذي يدعونه باجلمع
 وزعم أن الصيغة الواردة إمنا هي صيغة ، حني طالعنا بتأويل أبتر،أبو بكر العدين املشهور الكالم عن مواضعه

 وهذا الفهم خيالف ما ورد يف أمهات كتب الصوفية اليت هي نفسها مصدره يف األخذ ال يف الفهم )٣(استنكار
 ولذلك كان ،اليت تدل على كوا نتيجة للوصول إىل الفناء واإلحتاد - رح العينيةكاملشرع واجلوهر وش -

 رفع صوته حسب ما يقدر ،إذا حدث ذه احلكاية وبلغ نعم أنا اهللا - مريد الفقيه -  حممد بن أيب بكر باعباد
 أجل الوصول إىل  وعليه فاللفظة عند صوفية حضرموت منقبة يكابدون من.)٤(عليه وقال حاكيا نعم أنا اهللا

  .مقامها وليس كما أراد املشهور أن يرتههم بغية الترتل إىل روح العصر

  ومن الرب ما يكون عقوقاً رام نفعا فضر من غري قصد

 وقد انتقد هذه العبارة مجاعة من الصاحلني على حد .ما يل حاجة إىل حممد وحممده :قول الفقيه: الثانية
  فلما بلغ هذا الكالم عبداهللا بن حممد باعباد.ن قائلها ضعيف احلال أو عدميه وقالوا أ،قول اخلطيب يف اجلوهر

قال اشهدوا عين أن الفقيه حممد بن علي ما متر عليه ساعة وهو برئ من السكر وما قال هذا  - مريد الشيخ -
 املسؤول فقد  ما أمه اخلطيب من اسم السائل وكذا: ولنا معها وقفتان إحدامها)٥(إال وهو يف حالة السكر

 وأن السائل هو حممد بن السلطان عبداهللا بن راشد وقد أجابه )٦(جاء مصرحا م يف حتفة الزمن لألهدل

                                                                                                                                                         
 وهذه الكلمـات الـيت      . وكقول القائل أنا من أهوى ومن أهوى أنا وكقول اآلخر أنا احلق            قميص كان البسه وكقول اآلخر اهللا حتت قدمي       

وردت عنهم رضي اهللا عنهم وما شاكلها وماثلها القول فيها واحد ألا من أهل سبيل واحد ومقصد واحد وإن اختلفت مثارهـا وتنوعـت                        
 ).٢/٤٥٤( أزهارها لكنها تسقى مباء واحد

  .)٨٠:ص() ١(
  ).٤٥٥:ص) (٢(
 ).٧٠:ص (األستاذ األعظم ضمن سلسلة أعالم حضرموت) ٣(
  .)١/٩٢(انظر اجلوهر الشفاف ) ٤(
  ).٢/٩(واملشرع الروي ) ١/٩٤ (اجلوهر الشفاف) ٥(
  ).٢/٤٣٧:ص) (٦(



 

١٠٢  

 والثاين أن هذه العبارة تتفق .باطحن وبافضل مبا سبق ذكره مما يدل على قدم اإلنكار على الصوفية وشطحام
معاشر األنبياء أوتيتم ( بساحله وكذا قول ابن عريب  خضنا حبرا وقف األنبياء:وقول أيب يزيد املشهور عنه
  ومهما أول الصوفية ذاك أول صوفية حضرموت هذه اللفظة مبا يتفق طبعا مع)١()اللقب وأوتينا ما مل تؤتوه

 أنه كان فيما مضى شيخان كبريان اسم أحدمها حممد :املقام ال كما نقله اخلطيب يف اجلوهر عن بعض العارفني
  .ه وقد جرى ذكرمها عند الشيخ فقال ما قالواآلخر حممد

  :حممد بن علي موىل الدويله

  .وهو ممن تكلم بلسان اجلمعية وقد استشهد عيدروس بن عمر احلبشي يف عقد اليواقيت بقوله

  والسبق سبقي قبل كل جمييب احلب حيب واحلبيب حبييب

  وغطست يف حبر اهلوى وغدا يب نوديت فأجبت املنادي مسرعا

  والعقد يل وحدي وعاد نصييب  وثالثة مع تسعةيل تسعة

  )٢(ليلة سري باليثريب سري يب ما تعلموا أين املقدم يف الورى

انتهى ما أورده يف عقد اليواقيت من األبيات اليت مل يذكر قصتها وحنن نسوقها من اجلوهر واملشرع 
باعلوي فلما سكن أقيمت الصالة وشرح العينية ومفادها أن حممدا بن علي تواجد مرة حبضور عمه عبداهللا 

مث حرك حليته ! ! وعزة املعبود إين شربت وتوضأت على الكوثر: فلما أُنكر عليه قال!فصلى من غري وضوء
مث أنشأ يقول احلب ! ! نزل علينا شئ من العظمة لو نزل على اجلبال جلعلها مسادا: وقال،فتقاطرت ماء

  .)٣(....حيب

عن شطحات ودعاوى ناجتة عن مقام اجلمع كما يزعمون الذي وصل إليه وهذه القصة مع أبياا عبارة 
 والبيت ، وغرق يف جلته منفردا تلك املدة احملددة،موىل الدويلة حني دعي إىل حبر احملبة فأجاب سابقا غريه

لة  كان مبعية جده لي،األخري أشكل معناه على أيب بكر العدين املشهور فادعى أن تأويله يقتضي أن املذكور
 أقول ومقام اجلمع عند الصوفية ال يفيض مبثل هذه املسلمات اليت .)٤( ألنه يف ظهره،اإلسراء يف عامل املصاحبة

 فقد أبان املشهور عن ،يشترك فيها من جاوز املقامات عندهم حىت شرب من الكوثر بكل أحد من آل البيت
 النيب ومشاركته له يف اإلسراء على حنو قول ابن  فناؤه يف: والبيت حيتمل تفسريين أحدمها!عجزه يف فهم املراد
  .الفارض يف تائيته

                                                 
  ).١/١٢٤:ص (اإلنسان الكامل للكيالين عن الفتوحات املكية بإسناده) ١(
 .)١/٧(عقد اليواقيت لعيدروس بن عمر احلبشي ) ٢(
 . شرح العينية ترمجة موىل الدويلة-) ١/٢١١(  املشرع الروي-) ١/١٥٣( اجلوهر الشفاف) ٣(
 .)٢٣:ص(سلسلة أعالم حضرموت ترمجة موىل الدويلة ) ٤(



 

١٠٣  

  .)١(علي بأو أدىن إشارة نسبة ويل عن مفيض اجلمع عند سالمه
  :والثاين التشبه مبا ورد يف الفيوضات الربانية مما نسب إىل اجليالين بقوله

  .ويف قاب قوسني اجتماع األحبة أنا كنت يف العليا بنور حممد

  .فكنا بسر اهللا قبل النبوة سري يف العليا بنور حممدو وقوله

 :نقل عن أمحد بن حسن العطاس كما يف تنوير األغالس قول ابن عريب وميكن أن حنمله على تفسري ثالث
 وسيأيت )٢(.أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء وأرواح أولياء األمة احملمدية حافة جبسده الشريف

  .األعراس أن هذا القول من دائرة عروج األولياء بأرواحهم يف حمله إن شاء اهللالنقل عن تاج 

  :عبداهللا بن أيب بكر العيدروس

 -   األول:واهللا إن اهللا أعطاين ثالثة أشياء(وهو ممن تكلم بلسان اجلمعية كما يف عقد اليواقيت بقوله 
 أهل الرئاسة كلهم : والثاين!ن من غري مباالةقدمي اليمىن دعست على رقبة كل ويل هللا تعاىل يف مجيع األزما

 كل طالب رئاسة أو غريها أو طالب دين إذا خالف ال يرجى له : والثالث!حتت القدم من شرقها إىل غرا
 واهللا إين أعطيت عطية ما أعطيها ! واهللا إن يب املبشرات يف السموات من قبل مولدي بعشرين سنة،خري أصال

انتهى ما ذكر يف العقد من شطحات  )٣()!!ا أحد يف زماين وال يعطاها أحد من بعديأحد من قبلي وال يعطاه
ومن شطحاته ، ناجتة عن مقام الفناء ستأيت اإلشارة إىل األوىل منها يف التشابه بني كرامات املتقدمني واملتأخرين

  :أيضا ما ذكره باسودان يف فيض األسرار بقوله

 ومغارا من حلقة خامتي هذا أو أن أدخل يف وسط كل حضرة لو أردت أن أنظر إىل مشارق األرض(
 ومن اعتقد جسمانييت !من اخللق وديارهم وما جيتمع اثنان إال وأنا ثالثهم وما خيفى علي باطن !لفعلت

  .)٤()!وروحانييت واستغاث ما يف شدة أن مل حضر وإال علي اللوم
عند صاحب العرف العاطر يف حديثه عن مقام  معما ورد عن قدرته اليت بينت يف مقام اجل ومنها أيضا

ألنك ( قال املؤلف معلقا)افعل ما شئت فقد غفرت لك(التصريف للقدرة قال العيدروس عن ربه أنه قال له 
  .)٥()موضوع عنك وزرك وثقل وجودك وممحو عنك وهم أنيتك

                                                 
أن يطلع عليه   أنه فين يف النيب مث بقي به حصة مبشاركته يف قبول عني السالم من حيث عني ذاك املقام وهو مقام أو أدىن فإنه جل                         (قال شراحه   ) ١(

انظر مصرع التصوف   ) إال واحد بعد واحد فالواحد السابق هو صلى اهللا عليه وسلم والواحد الالحق هو ابن الفارض من جهة غرقه يف جليته                    
)٢٥٠(. 

 .يف توضيح عبارة خضنا حبرا وقف األنبياء بساحله وأا من حبر احلقيقة احملمدية) ٢/٣٦٨:ص) (٢(
 ).١/٧(عقد اليواقيت ) ٣(
  ).١/٢٦٩( وكذا األخرية بلفظ من استغاث يب ومل أحضر) ١/٢١٦ (واجلملة األوىل أثبتها صاحب السلسلة القدوسية) ٢/٢٠٨:ص) (٤(
  ).١٢١:ص (العرف العاطر تأليف عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس) ٥(



 

١٠٤  

فمعىن هذا أنه ليس لنا  ،والكالم واضح يف التأثر بالتصوف الفلسفي إال إن كان هناك خبيئة عندهم
  .!!!عقول

  :شهاب الدين أمحد بن عبدالرمحن

  :وهو ممن تكلم بلسان اجلمعية كما يف عقد اليواقيت وساق لنا من شطحاته قوله

  واخلالئق ختضع ويل اخلالئق واحلقائق والرقائق واحلقائق

  ويل اخلالئق رع ويل السموات العال واحلكم يف كل املال

  والفضا والبلقع عابد واملعاهد واملشاهدويل املساجد وامل

  )١(يوم القيامة أشفع ويل املقامات العال وأنا ألصناف املال

  :ومما سقط عند صاحب عقد اليواقيت قوله

  .بامسي جتدين أسرع إين سريع الغوث يف كل الشدائد فاهتف

  .)٢(فأنا خلطبك أدفع قل يا شهاب الدين إن يعروك خطب يا فطن

ضة وإمعان يف الشطح وإيغاال إىل حد بعيد حيث خلع على نفسه من صفات الربوبية وهذه دعاوى عري
  .ملك السموات ومن صفات األلوهية توجه العباد إليه وقضاء حوائجهم

  :أبو بكر بن سامل

صفت يل (وهو ممن تكلم بلسان اجلمعية وأورد له صاحب عقد اليواقيت مطلع اهلائية املنسوبة إليه وهو 
  . وحنن نزيد عليه من الديوان أبياتا منها)سقيت من صافيهاوا محيا خلي

  أنا قبل ال يصفيها من ذا شرا قبلي

  وبديت على هاليها أنا قبل قبل القبل

  وشفعت يف عاصيها أنا اتىب بني أهلي

  ونار اجلحيم أطفيها أنا حتف ألهل العذل

                                                 
  ).١/٧(عقد اليواقيت ) ١(
وال يفيد صنيع احلبشي شيئا من حذفه هذين        : قلت) ٤٧:ص ( شهاب الدين   مطلب الراغبني يف فضائل    -) ١٧٧:ص (املنهل العجيب الصاف  ) ٢(

البييتني ألن القصيدة برمتها توضح ظاهرة الشطح الصويف والتحقق بصفات الربوبية اليت تعد إجابة املستغيث إحدى مفرداا فـال داعـي أن                      
مد احلبشي حني زار قرب ابن شهاب فناده بردت كبـدي ملـا             يتوارى من ذكرمها وال يبعد عندي أن القصيدة هي املقصودة بقول علي بن حم             

  .حتدثت بالنعمة كما يف جمموع ابن شهاب



 

١٠٥  

  أنا للمثاين أقريها أنا بازها والشهب

  شرب من ساقيهاوأ وعني احلقيقة عيين

  أنا للسماء بانيها أنا عرشها والكرسي

  بنص القرآن أتليها فهذه رسالة تنيب

  ولكن ال أحصيها وأشكر لنعمة ريب

 أنا : وذلك مثل قوله،وهي قصيدة ركيكة من حيث املبىن لكنها من حيث املعىن تطفح بوحدة الوجود
إىل  - يف موضعني منه -  يف كتابه معارج األرواح ولعله يف ذلك يتشبه مبا نسبه هو نفسه:العرش أنا الكرسي

 مث قال أبو بكر بن سامل . أنا اللوح يف أثناء خطبة، أنه قال أنا الكرسي!اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 ! وجتلى له احلق حبكم الكثرة! ورجع إىل عامل البشرية! إىل أن صحا وارتفع عنه جتلي الوحدة:معلقا على هذا

  .)١(!! وأقر بعبوديته وضعفه وانكساره،معتذرافشرع 
وأما قوله أنا الباز أنا الشهب فقد ورد هذان الوصفان فيما ينسب للجيالين يف الفيوضات الربانية من قوله 

 فلعله من هذا اجلنس وغريه مما )أنا كنت قبل القبل قطبا مبجال( وكذا وقوله )أنا البازي أشهب كل شيخ(
 الرد على من زعم تلك اخلطبة على اإلمام علي رضي اهللا عنه .الكرامات كما سيأيتسنعرض له يف تشابه 

وهذا الذي يتفق مع حقيقة الفناء وقد مت تأويل هذه األبيات مبا ال يتفق مع الغاية حيث فسر أن املقصود 
  .)٢(بالعرش عرش احملبة وكرسيها وباين مساء احملبة كما يف أغلى اجلواهر

 خطبة اإلمام علي نقلها أبو اهلدى الصيادي الرفاعي كما يف قالدة اجلواهر وهي  وما ذكره من:قلت
  .)٣(كذب عن علي بن أيب طالب كما أفاده عبداهللا بن عمر باخمرمه

أنا النقطة من الباء (وأشار القيصري يف شرح التائية إىل ما يقترب من ذلك يف قول نسبه لسيدنا علي 
 وقد .) والكرسي وأنا جنب اهللا الذي فرطتم فيه، وأنا العرش،واألرضون السبعوأنا السموات السبع ، بسم اهللا

 بأن هذا املروي عن سيدنا :أجاب عبداهللا بن عمر باخمرمه يف الفتاوى العدنية حني سئل عن قول القيصري
إمنا  و.... وعقائد فاسدة ردية، وقد كان للشيعة والرافضة غلو عظيم،علي رضي اهللا عنه كذب موضوع عليه
 ، املوافقة لعقيدم الكفرية الفاسدة احملالية وهي قوهلم بوحدة الوجود!استشهد بذلك القيصري يف شرح التائية

 وأنه عني املوجودات كلها من أفالك ومسوات وأجاب ،وأن اهللا عز وجل تعاىل عن قوهلم هو الوجود ال غريه

                                                 
  ).١٦٧:ص (معارج األرواح) ١(
 ).٣٨٢-٢/٣٤١( ويف تنوير األغالس عن أمحد بن حسن العطاس أا من فوق) ١٣٢:ص) (٢(
أنا نقطة بسم اهللا الرمحن الرحيم أنا جنب اهللا         : طبته على رؤوس األشهاد   بلغنا عن أن اإلمام علي رضي اهللا عنه كان يقول يف خ           (ونص كالمه   ) ٣(

الذي فرطتم فيه وأنا القلم وأنا اللوح احملفوظ وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السموات السبع واألرضون فإذا صحا وارتفع عنه جتلي الوحدة يف                       
 ).١١٢:ص() م اإلهليةأثناء خطبته يعتذر ويقر بعبوديته وضعفه وانقهاره حتت األحكا



 

١٠٦  

  .)١(عن بعض اإلشكاالت اليت ترد على ذلك
 ، هي مزلة أقدام،إن مرحلة اجلمع اليت ينتهي إليها سفر الصوفية حني يشتد القرب :خالصة احلديث

 ، ويكون على صفته كما قيل،ومضلة أفهام حني خييل من سكره أنه يتخلق جبميع باألمساء والصفات اإلهلية
 حموه ويبني  وتربز ظاهرة الشطح اليت يعرب ا السكران عن حاله يف، وتفىن اإلشارات،وهنا تطيش العبارات

 وإجابة ، والشفاعة، وامللك، والسمع، والعلم، ويرى أن له نصيب من صفة احلياة،املصطلم هويته يف غيبته
  .املضطر وغريها

 ، قصرا،ويف قصة الفقيه املقدم حني غاب فقريه باخريصه وظن أهله أنه مات فقال نظرت إىل اجلنة قصرا
 وهذا :قال شيخ بن عبداهللا معلقا - لقصة ستأيت يف اخلصائص برمتهاوا - فلم أره فيها وال يدخل فقري يل النار

دليل أن سيدي الشيخ الفقيه حممد بن علي رضي اهللا عنه جتلى له اهللا تعاىل بالصفة العلمية فعلم العوامل بأمجعها 
 تعاىل حادثة حىت  قالوا ومن كان ذه احلالة ال حيدث اهللا،أو ألنه كان مراعيا ملا هللا عليه !!على ما هي عليه

  .)٢(!!يعلمه بذلك مع زيادة الكشف عن العاقبة فلما مل يعلم بذلك أنكره

 أنه مقام تضمحل فيه رسوم اخلياالت وتنطمس البدايات يف .وقد ورد يف تفسري قول الفقيه ما أنا عليها
اإلنسان الكامل قد  فعلمت أن حقيقة ..ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل(النهايات وهو سر قوله 

  .)٣()استقامت على احلياة يف اآلن واملستقبل دون املاضي

  .ومن ذلك قال أبو بكر العيدروس العدين

  .عاينت فيه بال عياين شربت كأسا من املعاين

  .ومهت يف حب من دعاين فهمت منها العلوم شىت

  .وكل حي سواه فاين ومت فيها وعدت حيا

 ألن حقائق العلوم وأسرارها الغيبية ال )بال عياين( : يف شرحه للقصيدةقال سعيد بن عبد الرمحن بابقي

                                                 
وجهه أنه إذا كان عندهم اإلنسان عني احلـق تعـاىل وأن احلـق عـني     : من ذلك عندما يرد عليه ما عالقة الفاين كونه األرض مثال فأجاب    ) ١(

نـب اهللا   املوجودات اليت منها العرش والكرسي والسموات واألرضون وغريها لزم أن يكون اإلنسان عني العرش والكرسي والسموات وأنه ج                 
الذي فرطتم فيه وأجاب فيمن يرد أن غري سيدنا علي كهو يف ذلك حىت يصح يف كل إنسان بل ويف الدواب واحلشرات يقال فيها أا عـني                           

قلت هم ال يبالون ذا اإليراد وال حيترزون عنه بدليل صنيع ابن الفارض             : العرش والكرسي والسموات وأا جنب اهللا الذي فرطتم فيه فأجاب         
وما أشار إليه باخمرمـه مـن قـول         : مث ذكر األبيات اليت يدعي فيها أنه عني العشاق قلت         . يف كثري من أبيات القصيدة اليت شرحها القيصري       

 ويد  أنا علم اهللا أنا القلب الواعي ولسان اهللا الناطق وعني اهللا الناظرة وأنا جنب اهللا              (الرافضة جاء صرحيا يف حبار األنوار للمجلسي منسوبا لعلي        
وكذلك اخلطبة اليت ذكرها بـدوي  ) ٢١١) (أنا وجه اهللا أنا جنب اهللا أنا األول وأنا اآلخر  (وجاء يف رجال الكشي قوله      ) ٤/١٩٨ ()٢) (اهللا

 ).٤٧:ص) (أنا سر األسرار أنا شجرة األنوار أنا سائق الرعد أنا جنة الغزاة أنا كاسي العراة(يف شطحات الصوفية منسوبة لإلمام علي 
 ).٢/٤٠٧( السلسلة القدوسية) ٢(
  ).٢/٤٢٩( السلسلة القدوسية) ٣(
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 وختلق منها ، فمن تأدب باسم اهللا الرمحاين، وهي علوم ذوقية ال يسعها التأويل،تنكشف إال بتنوير القلوب
 بكل صفة  فله، وفهم معانيها فكل اسم من أمسائه تعاىل ينيب عن صفة من صفاته، واطلع على أسرارها،باملعاين

  .)١(! فافهم املعىن من آخر العبارة:من صفاته أثر من آثار الربوبية يف خلقه أ هـ قال باسودان معلقا
ومن صفة الكالم حيث القدرة على النطق بالقرآن يف كلمة أو ما يسمى عند الصوفية بالطي فقد ورد  -

 ونقل عنه بعض العارفني : وقال أيضا!احدقرأ سبعني ألف ختمة يف يوم و  أن أبا بكر العدين:يف فيض األسرار
 وهذه الصفة كانت : وقد علق باسودان بقوله!مجع يل القرآن كله يف كلمة واحدة فنطقت به بلفظة واحدة

  .)٢(كالم احلق القدمي سبحانه هلم أثرا من آثار صفة

ة رأي العني ال ختفى على ومن تأمل تائية ابن الفارض اليت تطفح بالوحدة جيد التخلق بالصفات األهلية بادي
  :مثال القارئ

  .وطوع مرادي كل نفس مريدة فال حي إال عن حيايت حياته

  .وأمسع أصوات الدعاة وسائر اللغات دون مقدار حملة

  .وأجلو علوم العاملني بلحظة وأتلو علوم العاملني بلفظة

  .وأخترق السبع السموات خبطوة وأستعرض اآلفاق عين خبطوة

  .لردت إليه نفسه وأعيدت يت لطيفةومين لو قامت مب

  .مبجموعه مجعي تال ألف ختمة ويف ساعة أو دون ذلك من تال

  :وقفة مع الشطحات

  :وضع اليافعي يف آخر كتابه روض الرياحني ثالثة ضوابط للتعامل مع الشطحات هي
  . أن النسلم نسبتها إليهم حىت تصح-

 فإن مل يوجد تأويل قيل لعل هلا تأويال يف الباطن يعرفه ، بعد الصحة يلتمس هلا تأويل يوافق أهل الظاهر-
  .أهل الباطن العارفون ويذكر عند ذلك قصة موسى واخلضر

  .)٣(. أن يكون صدر عنهم يف حالة يف حالة سكر وغيبة والسكران غري مكلف يف ذلك احلال-

                                                 
 ).٢/٢٣٥( فيض األسرار) ١(
ومما يدخل يف السياق ما ورد عن علي بن حممد احلبشي وهو يعلق على تـصريف                ) ١/٤٠١( وانظر تنوير األغالس  ) ٢/٢٣٤( فيض األسرار ) ٢(

ن كنت تعتقد أن اهلر يف مجيع األقطار يأكل الفأر بغري إذين فما أحسنت األدب معي                عبد العزيز الدباغ الذي يصل حىت اجلنان واحلور وقوله إ         
 ).١٢٨ (قال احلبشي يف كنوز السعادة انظر إىل هذا الفناء العظيم

 ).٢٥٣(ظهور احلقائق ) ٣(
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يقة فالتبعة تكون على وما ذكره من حتري الصحة صحيح وحنن ال منلك وثائق يف نقلها إال مصادر الطر
أولئك الناقلني مث حتري ذلك يف احلديث عن سرية معينة أما إذا كانت املناقشة لفكر فيكفي جمرد ورودها ألن 

الفكر الصويف وال يصح   وأما التأويل فإنه يبغي أن يكون يف إطار.العربة حينئذ هو أثرها املترتب على ذكرها
ا صادرة عن حالة سكر فهذا ليس تفسري يتيم بل هناك تفسريات يف تقسيم الدين إىل ظاهر وباطن وأما كو

  .إيرادها نذكرها قريبا منها اإلذن والتحدث بالنعمة

  :تفسري الشطحات عند صوفية حضرموت

لقد كثرت الشطحات لدى صوفية حضرموت كثرة مفرطة حيث يرقق بعضها بعضا وتظهر الدعاوى 
السر الذي غاب عن احملجوبني يف نظرهم وشأن األسرار الكتمان العريضة حني حيصل الصويف على اكتشاف 

ال سيما إذا كان السر يتعلق بالربوبية فإن إفشاءه كفر كما قال الغزايل فإن باح به برعونة تلك الشطحات 
  :فالتأويل أحد ثالثة أمور

ن الفناء قد بلغ  وذلك أن من شرب من كأس احملبة ووصل إىل اكتشاف السر العظيم عندما يكو:الغلبة -
غايته واشتد به السكر فهنا جنده يبوح باألسرار لغلبة السكر وليس هذا مبذمة يف حقه غري أنه يعرض نفسه 
للمالمة بل وللتلف أيضا يف نظر احملجوبني فهو بني نارين ال بديل عنهما فإما أن جييب الداعي حني يناديه 

صادقون يف (فر يف مذهبه فاحلداد يرى أن الصوفية فيسكر ويتهتك بعد ذلك وإما أن ال جييبه وهذا ك
الشطحات بالنسبة إليهم ومعذورون ملا غلب عليهم وقام م من األمر اإلهلي الذي ال يطاق وال يستطاع منعه 
إال أن يقول القائل ما قال وقد ذكر أيضا أن من أحسن وجوه تأويل كالم ابن الفارض الذي يوهم تفضيل 

بياء أن حيمل على الغلبة واالستغراق وسقوط التمييز وخروج األمر عن االختيار املنوط به نفسه على سائر األن
  .)١()التكليف

  :وقال يف الديوان

  وإن الذي أبدى من القوم ما سبيله الستر مغلوب حبال قوية

  عليه وإن أخطا فليس مبعنت ايفارقه التمييز عند وروده

  سك حببل الشريعةعن الفهم فاستم وكم من قريب بعدته عبارة

  ديك لديهم واضح باألدلةل كلوسلم ألهل اهللا يف كل مش

 وهو تفسري يرى أن الصويف الواصل إىل مقام الفناء الذي يفيض بالشطحات قد أذن له إباحة :اإلذن -
ن وأما من أورد م(تلك األسرار ليعلم حاله عند مريد فيتشوق إليه أو ليعرف الناس مقامه ومكانته قال احلداد 

 ومن حنا حنومها على الغلبة )عبد الكرمي( والكيالين )ابن عريب(الصوفية يف كتبه أطرافا من هذا العلم كاحلامتي 
                                                 

 ).١٤٩:ص( النفائس العلوية) ١(
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  .)١(واملغلوب معذور أو على اإلذن واملأذون له مأمور جيب عليه االمتثال
  .التحدث بالنعمة كما ورد ذلك يف آخر هائية أيب بكر بن سامل

  .آن اتليهابنص القر فهذه رسالة تنيب

  .ولكن ال أحصيها وأشكر نعمة ريب

عن إذن أو عن (بأن نفََس الصوفية يف ذلك  مث رأيت باسودان قد مجع هذه األسباب يف فيض األسرار
  .)٢()غلبة أو من قبيل التحدث بالنعمة

  :مقام البقاء - رابعا

قامني وأشرفهما كما يعد أيضا  أجل امل،يعد مقام البقاء الذي يذكر بعد مقام الفناء لدى الصوفية عموما
وسنذكر  -  واحلقيقة احملمدية، والقطبانية،من املسائل املعقدة وهو أصل لفروع كثرية منها الصحو بعد احملو
قد عرب عنه عبد الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه ، كل واحد مبا يناسبه ـأو هو مقام اخلالفة واإلنسان الكامل

  : بنظمه ونثره فقال عنه)١١٧٣:ت(

  .بني الورى للحق منه جمايل ويعود منعكسا به نور اهلدى

  .امع اإلفضال وإلنزال فتراه خلقا وهو حق جامع

  .والزيت الذي بزجاجة يتاليلء ويكون كاملشكاة واملصباح

  .فنشأ ا فتشاكال يف احلال رق الزجاج ورق ما يف جوفه

 ، ال حيجبه اخللق، وعاد باقيا باهللا،فانيا يف اهللاأي أن هذا العبد صار ( :وشرح هذه األبيات األربعة بقوله
 وينعكس على العامل فتشرق به أنوار احلق ، صار كالقمر املنري يتلقى أنوار الشمس،وال يدهشه احلق عن اخللق

                                                 
  .)٢١:ص(إحتاف السائل ) ١(
  :لة الصعبة يف عدم القدرة على كتم السروقد جسد عمر باخمرمه املعاد) ١/١٤٢:ص) (٢(

  بعد إجابة الدعي يا علي باح
  يف شرع اهلوى دم من باح

  واحملبني قالوا كتم السرار ذباح
  وايش يلقي الذي به يف اهلوى مثل أجراح
  إن تكلم قتل والقتل يف حقه اصالح

  وان صمت فإن صمته يلحق املوت يا صاح
  وان دعوه الندامى بني مخار األقداح
  حار بني الشفا والنار راح أين ما راح
  يكفر إن مل يساعدهم على شرب القداح
 وإن يساعد بسف الراح فالشرب فضاح
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 وهو حق ، فتراه أنشأه خلقا سويا، فله فيهم منه جملي على أشرف التقديس والترتيه يف مجيع املعايل،يف اخللق
كما البدر بنور الشمس عن ظلمانيته فهو  !! وصارت بشريته مطوية يف نورانية خصوصيته،ه نوره احلققد غمر

فإذا تأملت عبدية هذا العبد ....عبداهللا اجلامع جلميع األمساء والصفات يعبد اهللا جبميع األطوار يف اهليئات
  .وجدا تالشت يف عنديته كما قال الشاعر

  .فتشابه األمر الفتشك رق الزجاج ورقت اخلمر

  .وكأمنا قدح وال مخر فكأمنا مخر وال قدح

 وقد ، ظنون أهل اإلحلاد اإلحتاد، أن تظن يف أهل الرشاد واإلرشاد، وفهمه كليل،وإياك يا من قلبه عليل
  :واآلن نأيت إىل فروع مقام البقاء وهي )١()مر لك التمثيل بالقمر وتلقيه نور الشمس من غري اتصال وال احتاد

  :الصحو بعد احملو -

بعد أن ينتهي الصويف من سفره إىل مقام اجلمع ويغيب عن فنائه مث يعود بعد ذلك إىل التمييز ورؤية نفسه 
وكذا األشياء من حوله وهو ما يسمى الفرق ولكنه قطعا ليس الفرق األول الذي يكون صاحبه فيه حمجوبا 

 ويتجاوز املقامات ليعود إىل سريته األوىل بل يرتل باخللق عن احلق فحاشا الصويف عندهم أن يقطع العقبات
مقام البقاء أو الفرق الثاين وهو اجلمع يف التفرقة ويكون واسطة بني اخللق واحلق فيقوم بدعوة الناس وإرشادهم 

 والعارفون يشتاقون إىل اجلمع واحلق ينقلهم عنه لطفا م وليقوموا بالتكاليف ولئال تضمحل :قال احلداد
وقال أيضا وذلك املقام الذي ينقل احلق إليه منهم من أراد أن ينفع العباد به ...م وتتالشى عظامهمأجسامه

أكمل وأشرف وهو مقام البقاء ومنه يرجع العارف إىل اخللق فيدعوهم إىل اهللا تعاىل ويتخلق بأخالقهم تكلفا 
إىل اهللا من مل يصل إىل حال الفناء لتقع املناسبة بينهم وبينه فيستجيبون له وال يتأهل للمشيخة والدعوة 

فالبقاء إذا عندهم أجل وأرفع مرتلة من الفناء وهو مرتلة الرسالة يف حق املرسلني املشار إليه بقوله  )٢(والبقاء
  .علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل وقول ابن الفارض

  .علينا هلم ختما على حني فترة وجاء بأسرار اجلميع مفيضها

  .)٣(إىل احلق منا قام بالرسلية نيب ومن دعافعاملنا منهم 

ويشري االستدالل بالبيتني أن املقام مبرتلة الرسالة يف حق الرسل وقد بني هذه النقطة عبدالرمحن بن 
ويفىن عن فنائه وهو منتهى فناء  مصطفى العيدروس يف التحفة املدنية حني ينتهي سفر الصويف إىل الفناء

 ، والصحو بعد احملو،ومن هنا يرجع إىل عامل البقاء املعرب عنه بالفرق الثاين( فقال السائرين وهو الفناء احملض
                                                 

 .رفع األستار لبلفقيه القصيدة وكذا شرحها) ١(
 ).٨٢:ص (إحتاف السائل جبواب املسائل) ١١:ص (النفائس العلوية) ٢(
غري أن الصوفية قد    ) ٤٦٦:ص (إنه ال أصل له باتفاق العلماء انظر السلسلة الضعيفة لأللباين         ف) علماء أميت (وما أشار إليه من حديث      ) ٥٦:ص) (٣(

 ..صححوه بالكشف كما سيأيت يف موضعه
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وصاحب هذا املقام ال حيجبه احلق .. وشهود الوحدة يف الكثرة، ومجع اجلمع، وعني البقاء،والفرق بعد اجلمع
  :عن اخللق وال اخللق عن احلق فيعطي كل ذي حق حقه فهناك ثالثة

 وفين به عن املظهر فلم يشهده فهو صاحب اجلمع واالضمحالل يف الذات  من شهد الظاهر فقط-
  .والفناء وهي املرتلة املعرب عنها بالوالية

  . من شهد املظهر فقط وفين عنه بالظاهر فلم يشهده وهذا صاحب الفرق األول-

عرب عنها بالنبوة  وأما من شهدمها مجيعا فهو مل حيجبه حق عن اخللق وال خلق عن احلق وهذه املرتلة امل-
يف النيب والبقاء يف الويل فصاحب هذا املقام له من كل املقامات واردات ويف كل احلضرات مشاهدات ومن 

 وتارة بلسان الصحو الثاين صرفا أو ،كل األمساء عليه جتليات فتارة يتكلم باسم احلقيقة مع االستهالك الصرف
ا مقام إرشاد املريدين وهذا املقام يف الوالية مبرتلة الرسالة مع شئ من السكر وهو الذي يصلح لإلرشاد ألن هذ

وجاء بأسرار اجلميع  وهذا املقام املشار إليه مع مقام الوالية بقول سلطان العاشقني ابن الفرض يف حق املرسلني
  .علينا هلم ختما على حني فترة مفيضها

  .)١(إىل احلق منا قام بالرسلية فعاملنا منهم نيب ومن دعا

والويل اسم (رمبا بالغ بعضهم متأثرا بابن عريب فجعل الوالية أكرب حيطة من النبوة قال أبو بكر بن سامل و
من اهللا تعاىل دون النيب وكانت الوالية أكرب حيطة من النبوة وباطنا هلا فشملت األنبياء واألولياء فاألنبياء أولياء 

ومراتب  ...وهذا مقام ليس للعلم فيه مدخل وال جمالفانون يف احلق باقون به منبئون عن الغيب وأسراره 
وانقطع ظاهر النبوة بالوحي وبقي باطنها وسرت منها (وقال أيضا  ٥٥ )األولياء غري متناهية لكمال الوالية

  :ونلمح من هذا التقرير األخري ثالثة أمور )٢()علوم لدنية ما للفظ فيها جمال وال مدخل

  .دون لقب النيب  وبالتايل فمن تسمى به حصل على أثر االسمأن الويل من أمساء اهللا :أوالً

  . أن الويل يعلم الظاهر والباطن وحيوز على العلوم اللدنية بال واسطة:ًثانيا

  . أن الوالية غري حمددة بزمان فهي ال تنقطع خالفا للنبوة:ثالثاً

يف واسطة بني اخللق واحلق كما يكون الصو ووهكذا فمقام البقاء عبارة عن إرشاد املريدين ودعوة الناس
واعلم أن الوالية هي الفلك احمليط العام وهلذا مل تنقطع وأما نبوة التشريع والرسالة (قال ابن عريب 

إن نبوة الوالية إرجاع احلق العبد إىل اخللق ليقوم بأمورهم ( وقال الكيالين يف اإلنسان الكامل )....فمنقطعة
 يستقل يف دعوته بل هو تابع حملمد مثل أيب يزيد واجلنيد واجليالين وابن فمن دعا بعد كان خليفة ولكنه ال

                                                 
 ).٦:ص() ١(
  .)١٧١-٨:ص(معارج األرواح ) ٢(



 

١١٢  

  .)١()....عريب
  :وصاغ ابن الفارض ما اتفقت عليه عبارات االستدالل السابقة فقال

  .علينا هلم حتما على حيز فترة وجاء بأسرار اجلميع مفيضها
  .إىل احلق من قام بالرسلية فعاملنا منهم نيب ومن دعا

  : القطبمصطلح

 ومفهوم القطب لدى الصوفية حبضرموت ال خيتلف عن غريه لدى الطرق ،ويعرب عنه مبقام القطبية أيضا
وهو مبعىن احلق كما هو عند أهل الوحدة يف كالم الشيخ أيب  األخرى حيث جاء مبعنيني أحدمها القطب القدمي

عامل مركز دائرة الوجود من األزل إىل القطب الذي عليه مدار أحكام ال و:بكر بن سامل يف معارج األرواح
األبد واحد باعتبار حكم الوحدة وهو احلقيقة احملمدية صلى اهللا عليه وسلم وخامت األنبياء وخامت األولياء وهو 

  ..اخلامت للوالية املطلقة فنفى عنها اإلشكال وهو الروح اإلنساين مظهر الذات اإلهلية
كام العامل هو دائرة الوجود األزيل فله حكم الوحدة وهو الوحدة  فالقطب الذي عليه مدار أح:وقال أيضا

  .)٢(....احملمدية

يسوسها  ووأما القطب احلادث فإنه على درجات تضمنتها دولة الباطن اليت تتحكم يف شؤون الناس
  :الديوان الصويف الذي حيكم العامل ويتكون الديوان مما يلي

  :أوال القطب الغوث

طب الغوث فليس إال واحدا يف كل زمان وهو الفرد اجلامع ويدعى عند القوم باخلليفة وأما الق(قال احلاد 
  .)٣(وباإلنسان الكامل وينعت بصاحب الصديقية الكربى والوالية العظمى

عرفه باسودان يف مطالع األنوار بأن الغوث هو القطب الفرد اجلامع الذي مجع أهل الدوائر من حتته إال 
ألقطاب مجع قطب وهو غري الغوث فيقال قطب األحوال وقطب املقامات مث يأيت األبدال  وا،األفراد على قول

  .والنجباء والنقباء والعرفاء
أعالهم  -   إىل ختوم األرضنيتمن أعلى السماوا - ويرى أن األولياء يف عامل الشهادة وهو عامل امللك

  .)٤(. حفظ اهللا السموات واألرض واألولياء هم القادة الذين م،واخلليفة عليهم القطب اجلامع
  :قال اإلمام احلداد يف بعض قصائده موضحا هذه املسألة

                                                 
 ).٢/١٣٣( اإلنسان الكامل) ١(
 ).٥٦-٤٦:ص) (٢(
  ).١٩:ص (النفائس العلوية) ٣(
  ).٣٤٦:ص) (٤(



 

١١٣  

  .جبال وأرض الرتكاب اخلطيئة لوالهم بني األنام لدكدت

  :عالمته

 أن يكون كله مع اهللا تعاىل يف مجيع أحواله وال يتغري بتغري احلوادث وال :القطب الغوث عالمته الباطنة
 أن جتري على يديه األمور العظيمة اخلارقة للعادة فهو حيي : ومن عالمته الظاهرة،اهللايشغله اخللق عن ذكر 

 فيب : عنها بقوله تعاىل،وهذا هو عني اخلالفة املعرب! !ويقول للشيء كن فيكون بإذن اهللا! !املوتى بإذن اهللا
 وإمنا هو كرامة أكرمه  وأما جيري على يد من هو دون أهل هذا املقام فليس بتصرف متكني،يسمع ويب يبصر

كما قال  - لعله العيدروس - اهللا ا لتقوية يقينه وثباته يف الدين وهو ما أجاب به عبداهللا بن أيب بكر العلوي
  .)١(احلداد وذا يتضح قوهلم فالن أعطي كلمة كن

  :ولياء عند حبرقمنازل األ

 احملمدي وقد يطلق على غري الغوث وحيدد الشيخ حبرق يف مواهب القدوس أن القطب هو الوارث للمقام
أن أفضل األولياء القطب الغوث الذي به غياث  و،من أهل دائرته كأقطاب اجلهات األربع واألقاليم السبعة

 مث األربعة األوتاد احلافظون جلهات ، مث اإلمامان ومها كالوزيرين له،عباد اهللا وبواسطتهم ترتل عليهم رمحة اهللا
 مث النقباء األثنا عشر ، مث السبعة النجباء احلافظون للسبعة األقاليم،كثر املعاصياألرض أن تتزلزل عند أ

وكلهم ... مث األربعون البدالء الساعون يف قضاء حوائج املسلمني،احلاكمون على الربوج األثين عشر
  .)٢(مستمدون من القطب داخلون حتت نظره انتهى

  :فراد الديوان الصويفقال اإلمام احلداد يف بعض قصائده جامعا بني أ

  .مع النجباء والقطب رأس العصابة فأبداهلم أوتادهم نقبائهم

  :األفراد ال يدخلون حتت دائرة القطب

وقد يذهب بعضهم إىل التفريق بني القطب وغريه ويرى أن األفراد خيرجون عن والية القطب الغوث 
ال تتعلق م جهة فإنه قد تعانقت عندهم األطراف الذي تتحدد واليته بالعاملني العلوي والسفلي فأما األفراد ف

وقد مر تفسري قول الفقيه املقدم ما أنا عليها أنه من الذين أفنوا األضداد وقد سأل علي بن عمر العيدروس يف 
اإلمام احلداد من ِمن السادة آل باعلوي يف مقام القطبية فقال له السيد طاهر  - كما يف مطالع األنوار - املنام
فقال مقامه فوق القطب وهذا يدل على  - أي خاله وشيخه -  حممد بن هاشم فقال واحلبيب عبدالرمحنبن

تعلق األفراد بالعامل العلوي والقطب بالعامل السفلي ومما يدل على أن القطب تتعلق واليته وخالفته بالعاملني ما 
وارث األرض ومن عليها وكماالت كتب بعض السادة آل العيدروس إىل احلبيب عبدالرمحن وهو قوله إىل 

                                                 
  ).٢/٣٠ (عادذخرية امل) ١(
 ).٤٧:ص) (٢(



 

١١٤  

  .)١(السموات وما يليها أو ما يف معناه

  :املقام الذي يفوق القطبية والغوثية

وعلى طريقة أمحد البدوي حني  وقد يكون من األولياء من هو من املطلقني غري داخل حتت دائرة القطب
لك ما نسب إىل اجليالين أنه جاوز سأله مريد له فقال يا سيدي أنت القطب فقال نزه شيخك عن الغوثية وكذ

  .هذه املرتبة بقوله

  .كل قطب وكل فرد وغوث حتت حكمي يصغى لطيب كالمي

درج بعض أقطاب التصوف حبضرموت فنسب إىل العيدروس األكرب قوله واهللا إن اهللا أعطاين ثالثة أشياء 
زمان من غري مباالة والثاين أن أهل األول قدمي الطاهر اليمىن دعست على رقبة كل ويل هللا تعاىل يف مجيع األ

  . إىل آخر كالمه وقال عمر بن علي أبو عالمة يف الديوان..الرئاسة كلهم حتت القدم من شرقها إىل غرا

  .كذا الغوث واألوتاد يف مجع خدميت وال قطب إال كان حتيت مالزما

  .وصاروا مجيعا يف قضائي وحاجيت كذا األوليا والنقبا يب لقد علوا

ل معروف بامجال كنت يف مقام القطبية فأحببت أن أكون منفردا مع احلق فأقمت واحدا قيل أنه أمحد وقا
  .بن احلسني العيدروس ويف ذلك قال باخمرمه

  .دارت على اقطاب وأوتاد من هنا الدائرة
  .)٢(قبل أهلها قوم أفراد وأفرد الفرد له

  :انعقاد الديوان الصويف

 رمبا حضر عقد الوالية حني تناط بالقطب عدد من األولياء املوتى يذكر بعض متصوفة حضرموت أنه
األحياء عندهم وأحيانا يوىل حبضرة اخلضر ومن ذلك ما ورد يف تذكري الناس من اجتماعهم يف جامع حريضة 
برئاسة اجليالين لتنصيب صاحب النوبة بعد وفاة أيب بكر بن عبداهللا العطاس وقد عقد اجتماع آخر يف قبته 

ه صاحب الرؤيا أنه قد ارتفع من قربه وفرشوا له فوق القرب قال ورأيت يف اجلانب البحري رجال فسألته ورآ
  .)٣(.من هو فقال نقيب األولياء باملقدس والذي ظهر أن النوبة بقيت مع أيب بكر مدة بعد موته

لنور أن رجل سارق قال يف ملعة ا وقد يأيت األبدال إىل القطب عند موت أحدهم فيويل واحدا بدال عنه

                                                 
 ).١/٣٧٠(  ومن األفراد الذين ال يدخلون حتت دائرة القطب حسني بن حممد احلامد كما ورد يف تاج األعراس)٩:ص() ١(
حقيق أن  وفيم مواهب الرب الرؤوف ولعل قائل يقول ليس فوق مقام القطبية مقام فما هذا املقام الذي ارتقى إليه الشيخ فأقول الذيعند أهل الت                      ) ٢(

مقام القطبية بل الغوثية معلوم ومن كان مع اهللا كان اهللا معه فال يعلم له مقام وإن كان له يف كل مقام مقام وسيدي الشيخ نفذ هذه املقامات                            
 ).٢ (٣/١٢٦( واألطوار أوقات الليل والنهار وانظر السلسلة القدوسية

  ).٢٠٧:ص (تذكري الناس من كالم أمحد بن حسن العطاس) ٣(



 

١١٥  

دخل على القطب أيب بكر العدين العيدروس ليسرق فدخل عليه مخسة نفر من األبدال وقالوا له مرادنا تقيم 
أحد مقام أخينا السادس الذي تويف وكانت البدلية عنده فقال العدين سويرقنا حتتنا قم فقام السارق من حتت 

  .)١(.عدين وخرج وليا من األولياء سبقت له السعادةالسرير وامتأل خوفا وعرقا وبكى وتاب على يد ال
أن علوي خرد قال يف غرفة له  وقد جيتمع أهل الديوان كلهم يف بيت بعض األولياء كما يف كنوز السعادة

  .)٢(أن القطب إذا جاء جيلس هنا واإلمامان جيلسان هنا واألوتاد هنا واألبدال هنا وعدد أهل املراتب

  :ختم الوالية

 وطوي مث للشيخ رفرش بساط للشيخ عبد القاد(مام احلداد أن القطبية ختمت به وذلك يف قوله يرى اإل
  .)عبداهللا بن أيب بكر العيدروس وطوي مث فرش لنا وال يطوى إال للمهدي

 بأن الشيخ عبداهللا كان مظهرا من مظاهر آل باعلوي وهو أول من : معلقا على هذا القولنقال باسودا
  .)٣(الشيخ عبداهللا احلداد كاخلامت لتلك املظاهر العلوية القدسيةصنف يف طريقهم و

  :من أمساء القطب

صاحب   قطب الدوائر،، اإلنسان الكامل،لقد خلع الصوفية على القطب أوصاف مجة منها اخلليفة
  . السلطان، احلقيقة احملمدية، الغوث، النقطة من بسم اهللا،الوقت

ند الصوفية عبارة عن الواحد الذي هو موضع اهللا يف األرض يف كل واخلالصة يف هذا املقام أن القطب ع
زمان أعطاه اهللا الطلسم األعظم من لدنه وهو يسري يف الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح يف 
 اجلسد ويفيض روح احلياة على الكون األعلى واألسفل ويفسرونه القطب القدمي أو احلقيقة احملمدية هو اهللا يف
أول صورة تعني فيها ومساها احلقيقة احملمدية ومن خصائص هذا القطب القدمي وجود األفالك لوجوده ودوراا 

  .حوله قال ابن الفارض

  .فيب دارت األفالك فاعجب لقطبها احمليط ا والقطب مركز نقطيت

لوا يف ذلك على ما وأما القطب الغوث ومن يأيت بعده يف الترتيب ممن يسري شؤون العامل عندهم فقد عو
ذكره اليافعي يف روض الرياحني كما تأثروا يف صفته مبا أورده الشعراين الذي يرى أن التصرف يف الكون من 
العالمة الباطنة للقطب الغوث الفرد من أهل التمكني وأما عالمته الظاهرة أن جتري عل يديه األمور العظيمة 

ويقول للشئ كن فيكون بإذن اهللا وهذا عني اخلالفة املعرب عنها بقوله اخلارقة للعادة فهو حيي املوتى بإذن اهللا 
  .)فيب يسمع ويب يبصر(

                                                 
 ).٦٩:ص (ملعة النور) ١(
  ).٤٩:ص) (٢(
 ).٢٤٤:ص( انظر غاية القصد واملراد وذخرية املعاد) ٣(



 

١١٦  

  :املقام احملمدي

 ويعد مصطلح احلقيقة احملمدية عند الصوفية األصل الذي يأخذ عنه األنبياء ،وهو املقام احملمدي أيضا
وار الذات فيما يدعونه العقل أو واملنبع الذي تفرع عنه الكون ومصدر املوجودات حيث انسلخت من أن

الروح احملمدي مث انبجست من الروح احملمدي األنبياء مث العوامل كلها واحلقيقة احملمدية مع ذلك معقدة كل 
  .التعقيد كلحم مجل غث ال سهل فريتقى وال مسني فينتقى

 إليهم من مقررات وحنن نضبط احلقيقة احملمدية يف إطار الفكر الصويف احلضرمي ونرى أا قد تسللت
  : ويشريون إليه يف الغالب إمجاال وأما تفصيله فيتضح من خالل هذه املواضع،التصوف الفلسفي لواذا

 ما جاء يف السلسلة القدوسية وهو صلى اهللا عليه وسلم العني املقصودة واحلق املخلوق به يف :األول
اهللا عليه وسلم أبو األرواح وهللا در سيدي اصطالح أهل التحقيق فآدم عليه السالم أبو األشباح وهو صلى 
  .الشيخ عمر بن الفارض قال يف التائية على لسان احلضرة احملمدية

  .فلي فيه معىن شاهد بأبويت وإين وإن كنت ابن آدم صورة

 فهو أوهلم خلقا ال يقال خلق آدم قبله ألن آدم حينئذ كان مواتا ال روح فيه وهو صلى اهللا :وفيها أيضا
 وكيف ال وهو نسخة احلق وما آدم ... بعثاملم كان حيا حني استخرج فهو أول النبيني خلقا وآخرهعليه وس

 فآدم نسخة منه على التمام وبنو آدم نسخة منهما على تفاوت مراتبهم واألعلم كله أسفله ...إال نسخة منه
  .)١(وأعاله نسخة منهم

ا يبني فيه هذه املسألة ويصرح أن األنبياء نواب  ما نظمه سامل بن أمحد بن شيخان العلوي شعر: الثاين-
فالنيب واسطة األنبياء وممدهم  عن لنيب عليه السالم فهو الشمس وهم الكواكب اليت تستمد نورها من الشمس

  :والكل نوابه وخلفاؤه ونأخذ من قصيدته قوله

  .يا نيب نوابه األنبياء لك ذات والعلوم واألمساء

  .بك يا من هم به سفراء ىشرف املرسلني يف القدر أمس

  .قبل ال آدم وال حواء سابق الكل يف الوجود تنبا

  .فلقت يف الورى به الظلماء نوره عني الوجود برس

  .منك حقا غشتهم األضواء فإىل املرسلني أنت رسول

                                                 
ويف السلسلة أيضا أن أول موجود عقل موجده ويسمى الروح األكرب والروح الكلي وروح حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو ألف                     ) ٩٥٦:ص() ١(

 فالروح واحدة وهي روح حممد صلى اهللا عليه وسلم إذ األرواح كلها خلقت من               .اتاألرواح وهو احلجاب األعلى باعتبار أنه أصل املوجود       
 )٩٥٥:ص(روحه وهلذا يسمى أميا ألنه أم األرواح فآدم أبو البشر وهو صلى اهللا عليه وسلم أبو األرواح وأمها كان اهللا ومل يكن معه شـئ                          

  ).٩٢٣:ص (مث يقسم الفيض ويعطى كل أحدالسلسلة القدوسية وهو املظهر القابل للفيض اإلهلي بال واسطة 



 

١١٧  

  .عنك فرع وهم آباء أنت أصل لكل أصل فكل

  .وهو عقل والنفس واإلنشاء أي وريب هو التعني نور

  .بلوح فاخلاط ذاك الوشاء ا يكون وما كانقلم خط م

  .كيف ترقى رقية األنبياء هو تاء الضمري من كنت كرتا

  .فوق علياه مل تكن علياء وكذا الباء من قبا كنت يا من

  .)١(أنت جمد ما طاولته مساء أنت ذات مع الصفات وفعل

  :األرواح بقولهحماولة الشيخ أيب بكر بن سامل بيان هذه احلقيقة يف معارج :  الثالث-

واعلم أن احلق سبحانه وتعاىل هو الوجود احملض فهو واحد وحده وقلنا وحده للترتيه فربز منه سبحانه 
وتعاىل مظهر السر األعظم وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم مقام الكماالت ومقام الترتل الرباين ومنبع اجلود 

  .الذايت الرمحاين وهو احلضرات األمسانية اإلهلية
تكلمنا يف منبع احلقيقة ومصدرها وهي الذات األحدية وصفتها االستهالك الكلي يف عني (ال أيضا وق

وهي احلقيقة احملمدية املشار إليها بقوله لوالك ما خلقت األفالك ...الوجود املطلق األحدي وهي العلم واإلرادة
  .)٢()وال األمالك

مل والعلم والعني كلها وهو الروح األعظم وهو وقال أيضا فهو صلى اهللا عليه وسلم وهب حقائق العا
اإلنسان الكبري عند مجيع أهل الطريق ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم أول ما خلق اهللا نوري وأراد به العقل 
كما أيده صلى اهللا عليه وسلم بقوله أول خلق اهللا العقل وهو يف صورة باقي العقول والنفوس املطمئنة الناطقة 

رنا قول أمري املؤمنني ويل اهللا يف األرضني ورئيس املوحدين علي بن أيب طالب كرم اهللا وجه يف ويؤيد ما ذك
بعض خطبة من خطبه كان خيطبها فقال أنا نقطة ب بسم اهللا الرمحن الرحيم وأنا جنب اهللا الذي فرطتم فيه 

ضون إىل أن صحا يف أثاء اخلطبة وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا القلم وأنا اللوح احملفوظ وأنا السموات واألر
وارتفع عنه جتلي الوحدة ورجع إىل عامل البشرية وجتلى له احلق حبكم الكثرة فشرع معتذرا وأقر بعبوديته 

  ...وضعفه وانكساره

  .وقد سبق الرد على من تأثر يف هذه اخلطبة يف احلديث عن الشطحات

                                                 
 ).٢/١٠٧( القصيدة موجودة بكماهلا يف املشرع الروي) ١(
حديث موضوع كما قاله الصغاين انظـر الـضعيفة لأللبـاين           ) وما أشار إليه من حديث لوالك     ) ٧١ ( وفصل -) ١٦٧:ص (معارج األرواح ) ٢(

قة مظهر الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم واملوافقة له واملتابعـة ألمـره واحملبـة    وال كشف حقيقي تام إال حلقي     (وفيه املعارج أيضا    ) ٢٨٢(
كل شئ هالـك    (والرضا يف طلب رضاه ألنه أب األرواح وآدم أبو األشباح فاعدل إىل رؤية املقام احملمدي ألنه املقام اجلامع اخلامت قوله تعاىل                      

  ).٨٧-٧٤-٦٦-٣٧ (وانظر فصل) إال وجهه



 

١١٨  

كما يقول أهل البصائر وهو  - يف كل زمانأن القطب املوجود   ما أورده أمحد بن مسيط من:الرابع
 وهذا : قال،هو مستمد من فيوضات نبينا حممد وهو كالنائب عنه - املسمى بالغوث باعتبار االلتجاء إليه

  : وصرح بذلك احلداد يف قصيدته اليت قاهلا يف وصف القطب بقوله،معلوم عند أجالء املسلمني

  . ضد عاذلال يستفيق لقول فتراه فاٍن عن عوامل حسد

  .ء اجلامعني لكل وصف فاضل فاشرب شراب العارفني األوليا

  .وإمام سالك سبلهم والواصل واخضع لساقيهم وقطب مدارهم

  .عن إذن سيده الكرمي العادل غوث الربية كلها ومفيدها

  :إىل أن قال

  .خري األنام بعاجل وبآجل من حبر البحور حميطها ميتد

  :رحها ابن مسيط ومنهاوقال احلاد يف القصيدة اليت ش

  .واحلق والتحقيق والوالية حممد املبعوث بالبداية

  .وروح معىن مجلة املظاهر إنسان عني لكشف والعناية

  .)١(.! فالنيب سره ساٍر يف املظاهر كسريان الروح يف اجلسد، املظاهر هي الكائنات:قال

  :األدعية والصلوات املتأثرة باحلقيقة

 وهذه ،عن كثري من مشاهري الطريقة ضم بعضها كتاب سبيل املهتدينهناك أدعية وصلوات نقلت 
األدعية فيها الكثري املأثور ولكن ال ختلو من غلو فمما ميكن إيراده يف مقام احلقيقة احملمدية أو اإلنسان الكامل 

  :ما يلي

سلم على اللهم صل و(نقل صاحب كتاب النهر املورود بعض أدعية أيب بكر بن سامل هذه الصالة  -  ١
 وسجدت له ، الذي عنت خبصوصيته مشرفة اجلباه، الذي أويت جوامع الكلم،اإلنسان الكامل اجلامع حملامد

 وسلم تسليما عليه وعلى الذين ، وحتركت بالصالة عليه الشفاة، صالة دائمة قائمة مبظهر األلسن،اجلبال
 وامنحنا وأمدنا ، من حضرتك القدسية ونور قلوبنا بنور الفيض، اللهم اشرح صدورنا،اصطفى من كل أواه

  .)٢().من التوفيق واهلداية إىل صراطك املستقيم
اللهم صل وسلم على سيدنا حممد أول متلق (ما ورد عن عي بن حممد احلبشي يف بعض صلواته  - ٢

ب  قائمني لك وله باألد، ونصل ا إىل حضرتك من حضرة ذاته، صالة نشهد ا من مرآته....لفيضك األول
                                                 

  ).٩٠ (اهرالكوكب الز) ١(
 .)٨٣:ص() ٢(



 

١١٩  

 اللهم أفض على ، اللهم اكشف عين حجب األغيار... مغمورين منك ومنه باملدد الباطن والظاهر،الوافر
  .)١().روحي ما أفضته على روح الكامل من هذه األمة

  :تفسري الدعاوى يف الصحو

وإلن علق الصوفية الشطحات يف باب الفناء على أنه يف مقام السكر واالصطالم حني غاب العبد عن 
وده فقد علقوا ما ورد من دعاوى عريضة وهو يف حال الصحو على املقام احملمدي كما قرر ذلك الكيالين وج

يف اإلنسان الكامل بأن هناك مقامان مقام االصطالم وهو غيبوبة العبد عن وجوده واملقام احملمدي املعرب عنه يف 
  .)٢(اصطالح القوم بالصحو الثاين

  : قول ابن الفارضويف ورد يف التعرف على التصوف
  .فامسح وال جتعل جوايب لن ترى وإذا سألتك أن أراك حقيقة

أن ابن الفارض طلب وراثة العلم احملمدي ملا صح أنه عليه السالم رأى ربه عز وجل رؤية عينية وقلبية أن 
  .)٣(!! األولنييكون سرا من علم الوراثة احملمدية وما أجد متبعي سيدنا حممد أن خيصوا مبزايا عظام تبهر عقول

 على ظاهره ألنه يعترب )خضت حبرا وقف األنبياء بساحله(وعلى ضوء هذه احلقيقة حيمل قول أيب يزيد 
وارث املقام احملمدي وقد جاء يف كنوز أن الوارث للمقام احملمدي ختلع عليه خلعة الوراثة وليس هذا الكالم 

  .)٤(من قول أيب يزيد بل هو قول اخللعة

  . تائية ابن الفرض يف قولهوقد سبقه شراح
  .ودونك حبرا خضته وقف األىل بساحله صونا ملوضع حرميت

  .قالوا قال هذا على لسان احلضرة احملمدية إذ كمال التوحيد خمتص مبقام مجعه والكمل من والتابعني إياه
 ا ابن عريب اليت يعين وهكذا نرى أن احلقيقة احملمدية أو املقام احملمدي إمنا ولد من رحم الوحدة اليت دان

بدء اخللق اهلباء (ا الروح الذي يعد حممد وغريه من األنبياء صورة له وهي العقل األول قال يف الفصوص 
إن حممدا أول التعينات اليت عني به ( قال القاشاين يف شرحه عليها )وأول موجود فيه احلقيقة احملمدية الرمحانية

  .)الذات األحدية قبل التعني

عريب عين باحلقيقة احملمدية الروح احملمدي الذي يعد حممد صلى اهللا عليه وسلم وغريه من األنبياء فابن 
صورة وهي العقل أو العقل الكلي املتجلي يف أكمل مظاهره يف طبقة األنبياء واألولياء وهي األصل الذي يأخذ 

                                                 
  ).١١٩-١١٨-١١٧:ص (شفاء الفؤاد لعلوي مالكي) ١(
 ).٨٣:ص (اإلنسان الكامل) ٢(
  .)٣٥:ص(التعرف تأليف أمحد عبداهللا بن شهاب ) ٣(
  .)١٧:ص(كنوز السعادة تأليف علي بن حممد احلبشي ) ٤(



 

١٢٠  

  .)١(ون عنه ويستمد منه كل نطق نطقه
ام الكيالين بتطوير احلقيقة وجعل هلا مسميات فقال إن اهللا ملا توجه خللق وقد تلقف هذا اهلراء الصوفية وق

العامل خلق روحا مساه حضرة اجلمع والوجود لكونه جامعا احلقائق الوجود ومساه بالقلم األعلى النبعاث صور 
احلقيقة املوجودات منه كما تنبعث صور الكلمات من القلم الكتايب ومساه العقل األول ألنه أول ومساه ب

وهي عند أهل احللول كذلك كما يرى احلالج بقدم  )٢(احملمدية ألنه أكمل مظاهر حضرة اجلمع والوجود
والذي  إحدامها قدمية وهو الوجود األزيل الذي كان قبل األكوان النور احملمدي الذي جيعل النيب حقيقتني

  .)٣(استمد منه كل علم وعرفان واألخرى وهي حممد باعتباره نبيا ومرسال

وكذلك معناها عند أهل اإلحتاد كما يرى ابن الفارض أا مصدر علم األولياء واألنبياء وعنه تفيض 
  .فلي فيه معىن شاهد بأبويت وإين وإن كنت ابن آدم صورة املوجودات

وإمنا احلق حني ظهر يف أول تعيناته فتكون  وعلى كل فإا حديث مفترى ال يعنون به شخص النيب حممد
ة القضايا الفلسفية املغلوطة وهي بأحاديث احلالج وابن عريب خملوطة حىت تأثر ا صاحب الربدة يف مستمد

  .قوله يف مدحه عليه الصالة والسالم
  .يظهرن من أنوارها للناس يف الظلم فإنه مشس فضل هم كواكبها

  :املقام العاشر واملقام الرابع

 وذكر من أهله الفقيه املقدم ، ترتيب املقامات اليت ذكرت آنفاومن أمساء مقام البقاء املقام العاشر باعتبار
  :كما يف قصيدة احلداد اليت يقول فيها

  .وبأنسه أهل املقام العاشر خص الرجال العارفني بقربه
 فاملقام العاشر ألهل القرب من اهللا تعاىل واألنس به من الرجال العارفني هو :وقد جاء يف شرح هذا البيت

 وباعتبار ، وهو مقام اهلداية من مقامات اليقني،ا يف رتبة الوالية واملقام األقصى يف أحوال النهايةالرتبة العلي
فيكون هذا صاحب املقام الرابع وهو املنعوت بالصديقية ( كما قال أمحد بن زين ،التوحيد هو يف املقام الرابع

رابع باعتبار مقامات التوحيد األربعة اليت بينها  واملقام ال)٤()الكربى وهي خالفة نبينا حممد يف أخالقه وأحواله
 ويف السلسلة القدوسية نقال عن بعض املشايخ أن مقام الفقيه املقام الرابع وصاحبه ال يقاس ،الغزايل يف اإلحياء

 ،فناء إشارة إىل املقام الرابع املعرب عنه بفناء ال، قال شيخ بن عبداهللا العيدروس أنا النقطة اليت حتت الباء،بأحد
  .ومجع اجلمع

                                                 
 .)٢٠٦(نظريات اإلسالميني وعنه التصوف والتفلسف لصابر طعيمة ) ١(
 .)٦٥٥(اإلنسان الكامل ) ٢(
  ).١٧٩:ص (املدخل إىل التصوف اإلسالمي وعنه التصوف والتفلسف) ٣(
  .)٥٦(التعرف على التصوف ) ٤(



 

١٢١  

ويف مواهب القدوس أن الشيخ سعد بن علي بامدحج يعد من أهل املقام الرابع يف التوحيد ألن الغالب 
  .)١(. أما العيدروس فإنه يف مقام البقاء وهو مقام إرشاد السالكني والدعوة إىل اهللا،عليه فناء الفناء

  :مقام اخلالفة -  خامسا

 ،فيب يسمع(يسمى مبقام اخلالفة ويرونه أن الداللة عليه احلديث القدسي ومن مقام البقاء نشأ كذلك ما 
  . ورتبوا على االستدالل به مصطلح اخلالفة أو مقام كن)ويب يبصر

وهذا احلديث قد مت االستدالل به على مرتبة اإلنسان الكامل يف مقامي الفناء والبقاء فمن ترتيله على مقام 
وال :( فقال، أنا اهللا:وسية يف سياق تفسريه لقول الفقيه املقدم الذي مر معناما ورد يف السلسلة القد الفناء

 أو ! الويل حق متصور يف صورة خلقية:يعزب عنك ما سبق من كالم الشيخ عبد الكرمي الكيالين حيث قال
  وهو يف حال كون احلق مسعه وبصره،، وسيدي الفقيه رضي اهللا عنه نطق بذلك!خلق متحقق مبعاين إهلية

ومجيع قواه كما نطق بذلك أبو يزيد رضي اهللا عنه يف هذا املقام أنا اهللا وأنين أنا اهللا فاعبدين نقل ذلك سيدي 
  .)٢()....حميي الدين ابن عريب يف الفتوحات

ففسر هذه األلفاظ أو الشطحات بأن اخلالفة يف صفات احلق بل هو حق متصور يف صورة خلقية كما 
 يف كتابه اإلنسان الكامل وانظر ما استقاه هنا منه يف هذه القضية وكذلك رجوعه إىل بينه عبد الكرمي الكيالين

  .الفتوحات البن عريب يتنب لك مدى الضرر الناشئ من جمارة هؤالء الغالة يف هذيام

 إذا كان كذلك : قال للحاضرين،وحني وقعت مذاكرة لدى أيب بكر بن عبداهللا العطاس يف هذا احلديث
 فسئل عن ذلك فقال هو من . فلم جيبه أحد مث قال نعم يدعى خليفة اهللا يف أرضه،عبدا أو ربافهل يدعى 

  : واستشهد ذين البيتني، وال تدرك باإلشارة،العلوم املكنونة اليت ال حتيط ا العبارة
  .فليت شعري من املكلف الرب عبد والعبد رب

  .)٣(أو قلت رب أىن يكلف إن قلت عبد فذاك حق

 ومن :ما قاله الشيخ أبو بكر بن سامل  تأويل احلديث أيضا يف مقام البقاء واخلالفة يشهد لذلكوقد مت
 ال سيما باختفاء الكواكب عند ظهور ، وتنور قلبه شهد العامل الغييب بطلوع مشس العيان،اكتحلت عيناه

 ،رب بظهوره ظاهرا فظهر ال، وكذلك مظاهر جسميته مظهر وجود العبودية حبقيقة وجه الربوبية،الشمس
 فيكون احلق حينئذ مسعه ، كلما ارتفعت صفة من صفات اإلهلية، فهذه مقابلة الصفات البشرية،والعبد خمتفيا

                                                 
 ).٥٨:ص(مواهب القدوس ) ٥٣٢-٢/٤١٧( السلسلة القدوسية) ١(
  ).٤٦٥:ص) (٢(
ناء املطلق الذي هو فناء الذات وفناء الصفات ختلع عليه الصفات            وجاء فيها عند تفسري قول اجلنيد باب الفقر أنه الوجود الثاين فإن العبد بعد الف               -

  .)٧٠٢ (اإلهلية ويتخلق باألخالق الربانية ويف هذا املقام يتحقق مبرتبة يب يسمع ويب يبصر ويب يبطش
 ).٢٢١ (تنوير األغالس) ٣(



 

١٢٢  

 وقد يكون ، وقد يكون معجال، فيكون له التصرف يف الوجود مبا أراد اهللا تعاىل،وبصره كما نطق به احلديث
  .)١(.وهذا األمر املوعود به،مؤجال

مقام كن أيضا وهي من صفات القطب اليت كما نقل باسودان يف ذخرية املعاد عن احلداد يف ويطلق عليه 
 وهو ما أجاب به سيدي عبداهللا بن أيب بكر :سياق عالمة القطب الغوث الظاهرة الذي يعطى كلمة كن فقال

  .)٢(طى فالن كلمة كنوذا يتضح معىن قوهلم أع - ولعله عبداهللا بن أيب بكر العيدروس نفع اهللا به - العلوي

 ،بل املراد أن اإلنسان إذا ختلق بأخالق اهللا (وقال عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس يف العرف العاطر
 كما قال الشريف األستاذ علوي ، وأيضا يسمى مقام كن فيكون،وصل إىل مقام يقال له مقام تصريف القدرة
وكما قال العيدروس عن ربه ! ! أقول للشئ كن فيكون بإذن اهللابن الفقيه املقدم نفع اهللا ما لتحققه ذا املقام

  .)٣()!!..أنه قال افعل ما شئت فقد غفرت لك

فما صحت اخلالفة إال (وما يستدلون به يف مقام اخلالفة قد ورد عن ابن عريب يف الفصوص بقوله 
! !لباطنة على صورته تعاىل وأنشأ صورته ا،لإلنسان الكامل فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العامل وصوره

  .!)!ولذلك قال فيه كنت مسعه وبصره ما قال كنت أذنه وعينه
ومحله بعض ( واحلديث الذي يستدلون به على هذا املقام قال ابن حجر يف فتح الباري يف شرحه :قلت

ه بعض أهل الزيغ  ومحل،متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء واحملو وأنه الغاية اليت ال شئ وراءها
 ،على ما يدعونه االحتادية زعموا أنه على حقيقته وأن احلق عني العبد تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا

من أن العبد إذا الزم العبادة الظاهرة والباطنة حىت يصفى من الكدورات أنه يصري يف معىن احلق تعاىل اهللا عن 
وأن هذه  يشهد أن اهللا هو الذاكر لنفسه املوحد لنفسه احملب لنفسه وأنه يفىن عن نفسه مجلة حىت ،ذلك

األسباب والرسوم تصري عدما صرفا يف شهوده وإن مل تعدم يف اخلارج وعلى األوجه فال متمسك فيه 
  .)٤()ولئن سألين ولئن استعاذين( لقوله ، وال القائلني بالوحدة املطلقة،لالحتادية

  :رةاخلالفة وعالمة األقطاب الظاه

  :صفات األولياء واألقطاب كما تصورها املصادر

إن املتأمل لكتب التراجم واملناقب أو الطبقات ألقطاب الطريقة جيد الكثرة املفرطة من حكاية اخلوارق 
 وتركت أثرا يف الواقع من ، قد صيغت بصياغة متوافقة، ملا فيها من طوام،والكرامات املضرة بعقيد العوام

 روامتالكهم أمر عظيمة رمبا يكونون منها براء ال سيما املتقدمني ولكن ،هؤالء األولياءخالل االعتقاد يف 

                                                 
  .)٢٨(معارج األرواح الفصل ) ١(
)٢/٣٠() ٢(. 
  ).١٢١:ص) (٣(
  ).١١/٣٤٤(فتح الباري ) ٤(



 

١٢٣  

  .هكذا أراد لنا أرباب الكرامات أن نتصور الواقع فإيرادها يف كتب املناقب مضر لألتباع أميا ضرر
ا عالمة حينما تكون من األقطاب الذين انتهى سريهم إىل مقام البقاء فإ - كما مر - وهذه اخلوارق

 وينبغي التأكيد هنا إىل أمور سبقت اإلشارة )!!يب يسمع ويب يبصر(ظاهرة هلم وهي اخلالفة املعرب عنها بقوله 
 إن ما نسب إىل هؤالء األولياء هنا إمنا هو كما ورد يف املناقب والعهدة يف صحة ذلك راجع إىل :إليها منها
 مظاهر  ولنعرج اآلن إىل.ا تضل حمصورة على صاحبها ومنها عدم تعميمها كمنهج للجميع وإمن،هذه الكتب

  .هذه اخلالفة وعالمتها الظاهرة

  :أوال املعراج الصويف

لقد زعم صوفية حضرموت املعراج إىل السماء بل وإىل سدرة املنتهى بالتحديد إىل بعض أقطاب الطريقة 
عرج (اجلوهر الشفاف وشرح العينية ونسبوا ذلك إىل رائد التصوف الفقيه املقدم حممد بن علي قوله كما يف 

 وذلك يف بداية سلوكه )١(يب إىل سدرة املنتهى سبع مرات ويف رواية سبعا وعشرين مرة ويف رواية سبعني مرة
 رالذي وصفه يف رسالته إىل سعد الدين الظفاري وميكن القول بأن هذا املعراج يتميز بصفتني مها االستمرا

إن دابة الفقيه تعرف طرق السماء كما تعرف (وصفه فضل بن عبداهللا بقوله واالشتهار فأما االستمرار فقد 
 وأما اإلشهار فيتضح من قول فضل الدمشقي حني التقى بالفقيه املقدم وقال له وهو حياوره أنت )طرق األرض

  .)٢(صاحب نسبة فقال له الفقيه وما هذه النسبة قال سدرة املنتهى

إين قد وضع يل املعراج مبسجد اهلجرية وعرج يب إىل السماء (اد أنه قال ومن املعراج أيضا ما نقل عن احلد
  .)٣()حىت وقفت بني يدي اهللا تعاىل وحصل يل شق الصدر مبسجد بين علوي

  .)٤(دابيت تعرف طرق السماء: لبعض أخدامه - صاحب الشعب - قال أمحد بن حممد احلبشي و-
 ا )هـ١٢٧٩:ت (أيام إقامة صاحل بن عبد اهللا العطاسو كان عبد القادر بن عمر بايزيد جماورا مبكة 
 إين خرجت إىل املسجد احلرام يف بعض الليايل وطفت :فساره صاحل العطاس مبا يقع له يف سلوكه فقال مرة

  .)٥(....بالكعبة فحصل يل اإلسراء إىل السماء
م يف ترمجة صاحل العطاس وقد استفىت صاحب تاج األعراس علويا بن حممد احلداد يف إيراد هذا الكال

                                                 
  .)١٥٨( شرح العينية -) ١/٧٩ (اجلوهر الشفاف) ١(
  .)٩٥-١/٧٩ (اجلوهر الشفاف) ٢(
 وورد يف ملعة النور من كالم علي بن عبد الرمحن املشهور أن شق الصدر وقع له مرتني يف الـركن البحـري                       ).١/١٠٢ (غاية القصد واملراد  ) ٣(

 !ن جده املصطفىالقبلي من مسجد اهلجرية بقرب السارية قال وهذه وراثة م
 ).٦:ص(الكوكب الدري ) ٤(
قال مؤلفه وهذا اإلسراء هو حال معروف عند األولياء وأمر مألوف لدى أهل القرب واإلصطفاء تعرفـه أرواحهـم                   ) ١/٤٧ (تاج األعراس ) ٥(

له صاحب الفتوحـات املكيـة يف       وها أنا أرشدك إىل ما نق      !!املباشرة ذه احلكمة وتتحدث به أشباحهم عند اإلذن هلم يف التحدث بالنعمة           
  .اصطالح رئيس الصوفية إن مل تكتف ذا



 

١٢٤  

وقد ظهر يل أن هذا اإلسراء الذي وقع له إمنا هو بروحه وال مانع من ذلك إذا كان بالروح وقد (فأجابه بقوله 
وقال  - أظنه يف مسجد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي بقيدون - وقع للحبيب عبد اهللا احلداد ما يشبه هذا
 ما دام ، فاألوىل إبقاء الكلمة على ما هي)ليلة سري باليثريب سري يب(سيدي العارف باهللا حممد موىل الدويلة 

أا مل تصادم قاعدة من القواعد الشرعية وهذه أمور معروفة عند أهلها وال يسع أهل حسن الظن إال التسليم 
  .)هلم

 كما يف  وما ظنه علوي احلداد من وقوع احلادثة بقيدون إن مل حنمل الواقعة على التعدد فإنه وهم:قلت
تشبها  -  وأما قوله أن العروج بالروح ال مانع من وقوعه فيشكل عليه اصطحاب الدابة،غاية القصد واملراد

  .!!!فال يستقيم إال عروج اجلسد - بالرباق

  :ثانيا التصرف يف الكون

كثريا للسالكني املشرفني على مراتب  - على تعبري احلداد - ظهور اخلوارق وطاعة األكوان يكون
 ويقع ألهل الفناء وقل أن يشعروا به لذهام يف اهللا وعدم شعورهم بشيء من ، ويكون تقوية هلم،الكشف
 وأما أهل البقاء فيقل وقوعه لسكوم إىل ما جيري من أحكامه وقد يؤذن هلم يف إظهار شيء من ،الكائنات

  .)١(. أو رد معاند يكذب بآيات اهللا،اخلوارق لتقوية طالب ضعيف القلب
وهذا من الدعاوى البارزة اليت تندرج ضمن صفات األولياء وأم يتصرفون يف الكون كله الذي ينقاد هلم 

والكون كله مطية للعارفني يتصرفون فيه بإذن (ويكون مطية كما قال أبو بكر بن سامل يف مفتاح السرائر 
تى الذين عدوا منهم مجلة قال وأبعد من ذلك يف الصفاقة دعوى ذلك التصرف لدى األولياء املو )٢()رم

 )من املتمكنني يف التصريف بعد موته - أي الفقيه ملقدم - وكان الشيخ حممد بن علي(صاحب الربقة املشيقة 
 وممن حيي ومييت ويقول للشئ ،ووصف ابنه علوي بأنه ممن أذن له يف التصريف املطلق حىت بعد موته وانتقاله

  .)٣(كن فيكون

 يكن يف زمانه أنفذ تصريفا وال أمضى حكما يف الكون منه وال معقب حلكمه ووصف السقاف بأنه مل
هذا سلطان يف كل زمان ومكان (وايل الدنيا كلها من شرقها إىل غرا وقد كتب على قرب عمر احملضار 

  .)ومتصرف بإذن مواله يف مجيع األكوان
أعطاين (لنعمة باإلذن والتمكني قوله  وورد يف النهر املورود من كالم أيب بكر بن سامل يف التحدث با-

                                                 
  ).٣٤ (ذخرية املعاد) ١(
وينقل احلداد يف إحتاف السائل التواتر على طاعة األكوان ألولياء اهللا وهي عنده على ثالثة أقسام السالكني املشرفني على مراتـب                     ) ٣٠:ص) (٢(

  ).٨٤:ص (هل الفناء بذلك لذهام يف اهللا وأما أهل البقاء فيقل وقوعها هلم لسكوم إىل اهللا تعاىلالكشف كثريا ما حتصل هلم وقيل ما يشعر أ
ويف حالوة القرطاس أن أبا بكر العطاس عن حال علوي بن الفقيه هذا قال أشار إىل                ) ١٧٣-١٦١ ( شرح العينية  -) ١٠٤:ص (الربقة املشيقة ) ٣(

 .صدره أنه مثله



 

١٢٥  

وقال يل يا عبدي ملكي ملكك تصرف فيه كيف شئت فأخذت ! !احلق التصريف يف الكون كله حيا وميتا
  .)١(!!)!الذي يليق وحيمد

وتستمر هذه الصفة يف األولياء إىل حيث كتب بعض السادة آل العيدروس إىل احلبيب عبدالرمحن إىل 
  .)٢(!!!وكماالت السماوات وما يليهاوارث األرض ومن عليها 

وال منلك هنا إال أن نؤكد على خطورة االجنرار خلف الغالة من الصوفية الذين شحنوا املؤلفات بالطوام 
  .فتلقفها املتأخرون وأخذوا يرددوا فأفسدت العقائد أميا إفساد

  :ثالثا النظر إىل اللوح احملفوظ

فة إىل قسمني أعالمها من ينظر إىل اللوح احملفوظ وما فيه ال يبدل يف هذه الص ينقسم األولياء عند بعضهم
 وذكروا أن )٣( كما قال حمسن السقاف يف نشر احملاسن، وأدنامها من ينظر إىل لوح احملو واإلثبات،وال ميحى

اجر من النوع األول الذي هو اإلطالع على اللوح احملفوظ ال ألواح احملو واإلثبات كشف أمحد بن عيسى امله
 أوالده وال ر يف خروجه من البصرة إىل حضرموت وإطالع اهللا تعاىل له أنه ال يض)هـ٣٤٥:ت (إىل اهللا تعاىل

  .)٤(ينازعهم فيما هم عليه من االستقامة والطريق املثلى جور جائر

هذا وقد جتاوزوا )٥( ما مسيته شيخا حىت رأيته هكذا مكتوبا يف اللوح احملفوظ:وقال السقاف يف ولده شيخ
 بن مصطفى العيدروس فقال إن سيدي أبا بكر العيدروس قرأ اللوح احملفوظ يف ناحلد إىل أبعد منه عبد الرمح

 وزاد علي احلبشي يف كنوز السعادة أنه ملا تعسرت أمه به يف الوالدة قال أبوه هذا ولدي لن خيرج ،بطن أمه
  .)٦( احملفوظ بقي معه أسطر يتمها وخيرجححىت يقرأ اللو

  .ء يف مقدمة ديوان احلداد الذي حوى علوما غامضة ال سيما التائية الكربى من قولهوجا
  .أطالع أمر القبضتني فقبضة اليمني وأخرى لليمني األخرية

ال الغوث الفرد ‘أي اللوح احملفوظ الذي ال معقب حلكمه وال يطالعه .قيل ومن العلوم الغامضة قوله أطالع
  .)٧(بهقطب وقته زمانه كهو نفع اهللا 

 فأىب ذلك فلما ،وهذا علي بن عبداهللا السقاف نصح األمري مباركا يف وقته أن ال يضع أحد حمبيه يف مطلبة

                                                 
 ).٩٣:ص) (١(
 .)٩:ص( األنوار مطالع) ٢(
 .)٧٥:ص(نشر احملاسن ) ٣(
 .)١/٣٨(عقد اليواقيت ) ٤(
 ).١٠:ص ( الدر املدهش البهي-) ٢/١٦٩( املشرع) ٥(
 ).١٧٠:ص ( كنوز السعادة األبدية-) ٢/١٩٠( فيض األسرار) ٦(
 .)١٧:ص(مقدمة ديوان احلداد ) ٧(



 

١٢٦  

! !كان بعد صالة اجلمعة وقف علي السقاف يف قبلة املسجد اجلامع وصلى على األمري يف مجاعة من أصحابه
 السيد علي : فأجاب؟وز الصالة على احلي هل جت: فاشتكى به عند حممد بن عمر وقال له،واألمري يف املسجد

  .)١(.!! فلم يلبث أال مثانية أيام،من أهل الكشف ولعله رآك يف اللوح احملفوظ قد مت
وأغرب من النظر يف اللوح احملفوظ التصرف فيه كما قال أمحد بن اجلعد لسعيد العمودي ال يكون الشيخ 

  .)٢(يف غفل حىت كتبتحىت ميحو سيئات مريده من اللوح احملفوظ فأجابه ك

 ورؤية اللوح احملفوظ ال تصح يف كرامات األولياء إذ مل يصح ذلك : وقد قال األهدل يف حتفة الزمن:قلت
  .)٣(هـ.عن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليه فاعلم ذلك وال تلتفت إىل ما حيكى من ذلك واهللا أعلم ا

  :رابعا إحياء األموات

 وقد مر معنا ما وصف به علوي بن الفقيه ء سجلت يف صفات األولياوهي من الدعاوى العريضة اليت
أنه ملا ماتت زوجة عبداهللا العيدروس أتى إليها فناداها ثالث  : ويف فيض األسرار،املقدم أنه ممن حيي ومييت
 وماتت مرة أخرى وهو يف الشحر فدخل عليها صاحبه سعد بن علي بامدحج وقال ،مرات فأجابته يف الثالثة

 وذكر أن أبا بكر . فقامت!؟ومي يا بنت القطب وزوجة القطب وأم القطب كيف متوتني وما جاء القطبق
بن عبداهللا العيدروس ملا دخل إىل زيلع وماتت أم ولد احلاكم حممد بن عتيق وكان مشغوفا ا كشف عن 

  .)٤(!!وجهها ونادها بامسها فأجابته ورد اهللا روحها

ما ورد يف تذكري الناس من قصة علوي بن سهل ملا دخل عليه عبداهللا بن ويف سياق هذه الصفة ينتظم 
عمر بن حيي يف مليبار ورأى يف بيته تصاوير وطيور وديكة فقال إن جدكم يقول يكلف صاحب التصاوير يوم 
 القيامة أن ينفخ فيها الروح فقال له عاد شئ غري هذا فقال ال فنفخ علوي تلك التصاوير فإذا الديكة تصرخ

 فأي ؟وهل يسلّم ملن خيالف أمر رسول اهللا متحديا حبجة الوالية )٥(والطيور تغرد فسلم له عبداهللا بن عمر حاله
 ولو كان مطويا يف جماهل املخطوطات هلان األمر ولكن العجب يف !عقول جتيز مثل هذا الكالم وتسيغه

  .طباعته

  :سادسا الطريان يف اهلواء واملشي على املاء

  . منسوبا يف تراجم بعض أولياء الطريقة احلضرمية بفروع خمتلفةوهو أصل ورد
منها الطائرة على شكل سفينة فقد زعموا أن احملضار ملا شق على بعض أهله سفره بأوالده من الساحل 

                                                 
 ).١٠٧:ص( نشر احملاسن) ١(
  ).٣١٩:ص (مطالع األنوار) ٢(
  ).٣/٣١١:ص) (٣(
  ).٢٤٥:ص (ويف حالوة القرطاس إحياء الشاة) ٢/٢٠٩( فيض األسرار) ٤(
 ).١٥٥ (تذكري الناس) ٥(



 

١٢٧  

إىل حضرموت وما يناهلم من وعثاء لسفر قال لو أن أحدا من األولياء سافر بأهله يف اهلواء لصنعت هلم سفينة 
هلم فيها ما حيتاجونه وأركبتهم فيها وتركتها تسري م يف اهلواء حىت يصلوا إىل ترمي ولكن ما جرت ومحلت 

  .)١(بذلك عادة لألولياء
و من ذلك حني دعا السقاف على سلطان شبام يف وقته بدعوة حني شكاه بعض حمبيه فخرج السقاف 

يص قائم هكذا يف جمموع كالم أمحد من قميصه لريد الدعوة فلم يدركها ألا اخترقت احلجب والقم
  .)٢(السقاف

هذا كمثال على الطريان يف اهلواء وأما املشي على املاء فخوض األولياء البحار حني يستغيث م مريدوهم 
عند حتطم السفينة فيذكرون أم يدركوم ويعودون إىل جلساءهم وثيام مبللة نعوذ باهللا من اخلذالن وردت 

ة موىل الدويلة ويف كرامات أيب بكر العيدروس كما يف اموعة العيدروسية ملا استغاث به يف اجلوهر يف ترمج
  . قال أمحد احملضار)٣(نعمان بن حممد املهري حني خرقت السفينة يف البحر

  .هذا ارب يدرك اهلفان قل يا عمر حمضار يأيت سرعة

  . الديانباإلذن من رب السماء يف البحر أو يف الرب أوهو يف اهلوا
 وقد جاء بعضهم إىل عمر بن عبد الرمحن العطاس فدق الباب فلم جيده يف البيت مث مسعه يتكلم مع -

ناس مث جاء إىل هذا الرجل وقال له قد أبطأت هنا فقال يل مدة وإين مسعتك تتكلم يف اهلواء مع أحد فسكت 
  .عنه وغالطه يف الكالم

  :قول احلداد يف العينيةوهذه القصة فسر ا أمحد بن حسن العطاس 

  .قد كان من أهل اليقني مبوضع وابين حسني عمر العطاس من
 ألنه اقتصر عليه ومل يبلغ مبلغه يف ذلك غريه وقد قال يف عيسى بن مرمي ملا ذكر أنه مشى :قال يف تفسريه

لياء هذه األمة مشوا على املاء وازداد يقينا فمشى على اهلواء وقد سئل الشيخ ابن عريب يف معىن احلديث إن أو
  .)٤(على اهلواء بالتبعية لنبينا حممد والشيخ ابن عريب له رسالة يف اليقني

  :سادسا جتزؤ األولياء

وذلك حني يرى الصويف يف أكثر من موضع يف وقت واحد أو يرى بعدة صور ومر نسبة بعض ذلك 
                                                 

  ).١/٢٩٧( السلسلة القدوسية) ١(
ويف العقد النبوي أن بعض نساءه قالت مرض أيب وأبطأ ملرض به فادع أليب إما أن يربأ أو ميوت إن كان نفذ عمره فلمـا وقـع                           ) ١٠٧:ص) (٢(

ليل انتبهت وإذ قميص الشيخ ليس فيه أحد مث مسعت برجة من السماء وإذا بالشيخ عاد يف قميصه وقال كنا يف قضاء حاجتـك وأن                         وسط ال 
  ).٣٥٢ (بتصرف وانظر) ١/٣٥١( أباك ميوت بعد يومني أو ثالث يف الساعة الفالنية فكان كما ذكر

 .)١٠:ص() ٣(
  ).٤١:ص (بشائر وطوالع سعود لعلوي بن طاهر حلداد) ٤(



 

١٢٨  

 وقد دخل )١( أشكال خمتلفة لفعلت لو أردت أن أنقلب مائة صورة يف صوريت هذه أو يف:ومنه قول العيدروس
بعض الغرباء على عبدالرمحن اجلفري للشفاء على يديه فوجده يف عمله ودخل وقت الصالة فقام الغريب 
يصلي والويل ال يصلي فوقع يف باله شئ من ذلك فدخل به الويل تسع خلوات يف كل واحدة منهن صورة له 

 جالسا والناس يصلون فقال حممد بافقيه يف نفسه كيف تصلي فاعتذر الغريب وكذلك علوي بن هاشم كان
هذه الوالية وفيها خرق للشريعة فكاشفه والده أمحد وقال ارفع رأسك فرفع رأسه فإذا تسع صور على صورة 

  .)٢(.علوي يف اهلواء فقال هل تضر صورة واحدة جالسة وتسع يصلني
 وكان أبوه السقاف يرى يف األماكن البعيدة وكان أبو بكر السكران يشاهد عند الكعبة مع كونه يف ترمي

  .)٣(وال يفقد عن بلده وكان عبداهللا باعلوي حيج يف كل سنة مع وجوده يف بلدة ترمي انظر شرح العينية

  :سابعا العلم مبا يف اخلواطر

وهذه الصفة شاعت عندهم وذاعت ووردت يف صيغ متعددة وقصص عجيبة يف املكاشفة مبا يف صدور 
بت إىل تراجم عديدة لعل أعجبها قصة إبراهيم بن حيي بافضل يف صلة األهل حني أمر الفقراء أن الناس ونس

يذحبوا ثورا وقف بباب الرباط فذحبوه بعد متنع منهم وإصرار ومن شيخهم فجاء صاحب الثور وعلم مبا صنعوا 
قراء وقد نذرت أنت فسبهم وسب شيخهم ونسبهم إىل اللصوصية فخرج إليه الشيخ وقال مل تنكر على الف

ذا الثور وقلت يف نفسك إن ولدت بقريت ثورا فهو نذر علي هللا تعاىل للفقراء وقلت ما عندي أحد عليم 
  .)٤(بنذري ومل يعلم الغيب إال اهللا وقد أعلمنا اهللا تعاىل وجاء إىل الفقراء ما هو هلم

  :ثامنا معرفة الشقي من السعيد

معرفة السعيد من الشقي ففي احلكاية الثانية والستني من املشرع قال ومما نسب إىل بعض أقطاب الطريقة 
الشيخ عبداهللا باعباد لعلوي بن الفقيه حممد بن علي أعلمين مبا ظهر لك من الكرامات بعد وفاة أبيك قال ظهر 
 يل ثالث خصال أحيي وأميت بإذن اهللا تعاىل وأقول للشئ كن فيكون بإذن اهللا وأعرف الشقي من السعيد

  .!!بإذن اهللا فقال الشيخ عبداهللا وعاد حنن نرجو فيك أكثر من هذا
أنه يعرف الشقي من :  منها،ويف الربقة املشيقة وكان يف صغره معروفا بكرامات كثرية وفراسات خارقة

 وأنه ممن حيي املوتى بإذن اهللا ويربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا وأنه ممن أذن له يف كمال التصريف ،السعيد

                                                 
 ).٢/٣٢٢( وانظر أمثلة لتجزئه يف تثبيت الفؤاد) ١/٢٧٠( السلسلة القدوسية) ١(
ومن املؤسف له حقا أن بعض الفقهاء حياول إساغة هذه املفاهيم فيذكرون أن من حلف بالطالق أن حيج مثال هـذه     ) ٢٥:ص (كنوز السعادة ) ٢(

ال السيوطي بقبول بينته وبينة اآلخر إن ادعى ذلك بطريق الكرامة وحاصل ما وجهـوه               السنة فقامت بينة أنه ببغداد يوم احلج أا تطلق عليه ق          
ثالثة أوجه األول تعدد الصور بالتمثل والتشكل كما وقع للملك واجلان الثاين عدم التعدد ولكن بتقريب املسافة بالطيالثالث تعظيم جثة الويل                     

 ).٨٨ (ى صورته املعتادة عن الرأي أو يدمج بعضه يف بعض الزهر الباسمحبيث ميأل الكون فيشاهد يف كل مكان وحيجب ما زاد عل
 .)١٨٨-١٧٨:ص) (٣(
 .واجلوهر الشفاف ترمجة إبراهيم بن حيي) ٧٧:ص (صلة األهل) ٤(



 

١٢٩  

  .)١(املطلق بإذن اهللا وكان من األقطاب املتمكنني يف الكشف والفراسة واملشاهدة
 أن مما ظهر للشيخ علوي ابن الفقيه املقدم بعد وفاة أبيه قوله وأعرف :اويروي صاحب اجلوهر أيض

 .ن شقيان وهذان االثنا، هذان االثنان سعيدان:الشقي من السعيد بإذن اهللا وقد مر بأربعة صبيان يلعبون فقال
وقال خرجت يوما مع والدي إىل زيارة القبور وأنا إذ ذاك صيب صغري فقال يا علوي أنت ممن يعرف الشقي 

 سعيد، سعيد انظر ترمجته من اجلوهر ، فقرأته فإذا عليه مكتوب سعيد:قال! !من السعيد فاقرأ ما على جبيين
  .)٢(الشفاف

 ما مات الشيخ علي بن علوي إال وقده يعرف الشقي :وفيه أيضا عن أمحد بن عبد القدوس الشبامي قال
  .)٣(من السعيد

  .)٤( أنا أعرف السعيد والشقي)هـ٨١٣:ت (ويقول حسن بن عبد الرمحن السقاف

  .)٥(....و قال أبو بكر بن عبد اهللا العطاس كنت أعرف الشقي من السعيد
لما زار أبا بكر العطاس ودخل بيته ويف تاج األعراس وكان سامل بن أمحد يف نفسه شيء من هذه العبارة ف

كالذي يقرأ وهو يقول سني عني ياء دال قال فسلمت  - قبل أن يصافحه - أشار أبو بكر بسبابته إىل وجهه
  .)٦(.له من ذلك احلني

  .وهذه مقاالت فاسدة سواء علقت على مقام البقاء أو الفناء الذي هو مشجب خلرافات الصوفية

  . األموالتاسعا األولياء يتصرفون يف
  :ومن بعض خصائص األقطاب املنسوبة إليهم تصرفهم يف األموال ونسوق هذه النماذج

 وقال حسني بن عبدالرمحن يف حوار مع رجل طلب مساعدته فأحاله على عمه عبدالرمحن السقاف -
 ولدي  يا:فلما ذهب الرجل إىل عمه رآه يفعل ما خيالف الورع فرجع إىل حسني عبد الرمحن وأخربه فقال

مكان جيلس عليه اللصوص  - اشهد عين شهادة اهللا احلق أن عمي الشيخ عبدالرمحن لو جيلس على كحالن
  .!!!وينهب من مر به أنه حالل من اهللا تعاىل ورسوله - وينهبون من مر م

مه أحل اعلم أنه مل يتكلم ذا إال وقد أطلعه اهللا على أن ع:قال اخلطيب يف اجلوهر معلقا على هذا القول
  .اجلوهر الشفاف له كل ما أخذه من أي وجه انظر

                                                 
 .)١٤١(الربقة املشيقة ) ١(
  ).٦٣ (اجلوهر الشفا ترمجة السقاف وانظر احلكاية) ٢(
)١/١٦٩) (٣.(  
 ).٢/٨٩ (املشرع الروي) ٤(
  ).٢/١٤٦( وتنوير األغالس) ١٢٦:ص (كنوز السعادة األبدية) ٥(
)١/١٠٥) (٦.(  



 

١٣٠  

إنك تشتري احلرام  - وكان يشتري كثريا من العقار -  وفيه أيضا أن رجال مرة قال حملمد بن علي-
  .)١(فقال الشيخ أنا ما أشتري شيئا إال وقد قال يل اشترين

 حني يقوم بتصرفات مالية ،ل الكثرية يف مواهب القدوس أن أبا بكر العدين كان يالم على تفريق األموا-
 ، فسأل الشيخ حممد عمر حبرق الفقيه حممد باجرافيل عن تلك التصرفات!يصرفها يف الظاهر يف غري مصارفها

 وأنه اليوم أفضل ، والتصرفات مجيعها، والعقد واحلل، أشهد أنه أمري املؤمنني املالك للتولية والعزل:فأجابه بقوله
  .)٢(!!...اطناأهل األرض ظاهرا وب

 ،وإذا كان الفقهاء جيارون الصوفية يف ما يدعونه بل ويربرون هلم خمالفة ما يسمونه الظاهر فكيف بالعامة
  .!ومن يأمن القراء بعدك يا شهر؟

 ملا تركوا ما ال :وقد علق صاحب السلسلة القدوسية على من اعترض على العدين من الفقهاء بأن األولياء
 بأس من شدة الورع أورثهم ذلك عالمة يعرفون ا احلالل واحلرام يف املطاعم وغريها وقد بأس به خمافة ما به

يرتفع بعضهم عن هذه العالمات إىل خرق العادة يف الشيء املتورع منه فيظن من ال علم عنده بذلك أنه أتى 
  .حراما وليس كذلك

له بأشياء منها افعل ما شئت وال قال وروي أن الشيخ عبداهللا العيدروس وأستاذه سعد بن علي ضمنا 
  .)٣(حرج قال هذا بعض كالم له

 وكان أمحد بن علي بن أمحد بن الشيخ من أهل األحوال والكرامات وكان املعلم عبدالرمحن بن أمحد -
باوزير جليسه وكاتبه ومؤذن مسجده وال يأكل عند أمحد بن علي حىت جاء طاهر بن حممد بن هاشم إىل 

 وله حق ،م يأكل كثريا فسأله مبا يف نفسه فأجابه طاهر بقوله إن أمحد بن علي صاحب الوقتعينات ورآه املعل
  .)٤(انظر الروض املزهر مع أنه إذا دخل مطبخه شئ من احلرام يصري حالال! !يف أموال املسلمني

 وورد سائح من السند إىل سيؤن يف زمن حسني بن عمر العطاس وكان كلما دعاه أحد ليأتيه قال -
انظر تذكري  هات رخصة من العطاس فسئل عن ذلك فقال ألنه صاحب الوقت وإذا رخص ارتفعت الشبهة

  .)٥(الناس

ولعل تعليل هذه األخبار وغريها مما مل يذكر ويندرج يف سياقها أن مرجعه إىل ما قال عبد العزيز الدباغ 
للص له احلجاب وعدمه فالويل  وبني أخذ السارق وا،الفرق بني أخذ الويل صاحب التصرف متاع الناس(

                                                 
 .)١١٩(احلكاية ) ١(
 .)٣٨:ص() ٢(
 .)٢١٣-١/٢١٠( السلسلة القدوسية) ٣(
 ).١٠٣:ص) (٤(
 ).٢٨٦:ص) (٥(



 

١٣١  

  .)١()وما فعلته عن أمري(شاهد لربه عز وجل مأمور من قبله باألخذ قال اهللا تعاىل 

  :عاشرا التصرف يف اجلنة والنار

وهذا أيضا ورد منسوبا إىل بعضهم بأشكال متعددة من أفرادها الضمان باجلنة فمما سودته املصادر يف 
سافر سفرا طويال  ليق على الشطحات أن فقريا للفقيه املقدم يدعى باخريصههذا الشأن ما سبق ذكره عند التع

فبلغ أهله أنه مات فتعبوا وأتوا الفقيه فقيل له قد جاء اخلرب مبوته فقال اطلعت على اجلنة فلم أجده فيها ومل 
  .)٢(!!يدخل فقريي النار مث جاء اخلرب حبياته وقدم بعد مدة

لى اجلنة فإنه قد نسب إىل حممد بن علي موىل الدويلة موقف آخر وإلن دل ما سبق على اإلطالع ع
 ،ولكن يف املشي يف النار فقد وقف بني يدي اهللا بعد وفاته ومسع نداء من احلق اذهبوا به حيث شاء فإنه حمبوب

 من رآه وجعل يسري فيها ذاهبا ومقبال خيرج منها كل! ! فلما وصلها رمى بنفسه فيها! اذهبوا يب إىل النار:فقال
  .)٣(! حىت أخرجهم اجلميع إال اثنني أو ثالثة كلما خرجوا عادوا إليها بقي يشفع هلم!من أهل ترمي

من هود  - يعين أبا بكر - ومن مناذج الضمان باجلنة قول ابن شهاب الدين من بشرين بقدوم ابن سامل
  .)٤(ساملا ضمنت له على اهللا اجلنة

 رجال أنشد أبياتا تتعلق بالبعث فتواجد الشيخ وخر مغشيا عليه ومن ذلك ما حصل لعبداهللا باعلوي أن
فلما أفاق قال للرجل أعد األبيات فقال الرجل بشرط أن تضمن يل اجلنة فقال ليس ذلك إيل ولكن اطلب ما 
شئت من املال فقال ما أريد إال اجلنة فقال إن حصل لنا شئ ما كرهنا ودعا له باجلنة فلما مات الرجل وحضر 

لوي عند دفنه جلس على قربه فتغري وجهه مث ضحك فسئل عن ذلك فقال إن الرجل ملا سأاله عن ربه قال باع
شيخي عبداهللا باعلوي فتعبت لذلك فسأاله أيضا فأجاب بذلك فقاال له مرحبا بك وبشيخك عبداهللا 

  .)٥(باعلوي

عبد اهللا باعلوي عند السقاف ذكرت قصة الساين مع الشيخ عبداهللا باعلوي وقول امللكني له مرحبا بك وب
فقبال  - يعين نفسه - فقال أتى امللكان عبد الباقي بن سلطان فقاال من ربك فقال شيخي الشيخ عبد الرمحن

                                                 
ولقد دخل  (الصوفية ومتام الكالم    نقل ذلك عنه مؤلف الكشف عن حقيقة        ) ٢٠٧:ص (اإلبريز الذي تلقاه جنم العارفني عن عبد العزيز الدباغ        ) ١(

 نوع مـن  -سيدي منصور القطب رضي اهللا عنه إىل موالنا إدريس نفعنا اهللا به فوجد سيدي أبا يعزى بن أيب زيان البكاري يزور فأخذ بلغته      
نصور لكونـه قطبـا     الفرق بني أخذ الويل والسارق احلجاب وعدمه فسيدي م        :  وخرج فقلت للشيخ رضي اهللا عنه يف ذلك فقال         -األحذية  

مشاهدا البلغة له ورآها يف اللوح احملفوظ من قسمته ومسع األمر من احلق سبحانه بأخذها حيل له األخذ كيف أمكنه والسارق حمجوب غافـل                  
  ).٥٣٢ (أعاذنا اهللا من سوء االنتقاد على الكمل العباد: علق جنم الدين أمحد بن املبارك. عن ربه

  .وفيه زيادة أنه بلغ أهله خرب وفاته اليت مل تفدها رواية السلسلة القدوسية) ١/٩٧ (اجلوهر الشفاف) ٢(
 ).١٨٠:ص (شرح العينية) ٣(
  ).١٨٢:ص (كنوز السعادة) ٤(
  ).٢/١٨٨( اجلوهر الشفاف) ٥(



 

١٣٢  

  .)١(!!!!ذلك منه كما قبال مثله من الساين كرامة له

  :األولياء وعامل األصالب

أن علويا بن الفقيه املقدم ملا عزم عامل األصالب حيث ورد من العجائب يف هذه السياحة ما نسب إىل و
لنساء فأصر على ذلك قيل له حنن يف ظهرك ذرية صاحلة إن ترد أن خترجنا بستر اعلى ترك التزويج والبعد عن 

  .)٢(!!وإال خرجنا من ظهرك وفضحناك

يا  : ومن ذلك ما قاله أبوبكر بن سامل ملريده يوسف بن عابد الفاسي الذي قدم من املغرب ليتلقى عنه-
يوسف أنا أبو األرواح وأما والدك فهو أبو األشباح واهللا إين نظرتك يف صلب والدك عابد وحضرت على 

  .)٣(والدتك
 وقال أبو بكر بن عبد اهللا العطاس لتلميذه علي بن حممد احلبشي يا علي إين أرعاك وأنت يف صلب أبيك

لرمحن بن عبداهللا ال تبيت الليلة بترمي فقال ألي لعبد ا - كذا يف تاج األعراس وقال أيضا كما يف كنوز السعادة
 وأما تلميذه علي بن شئ قال هذا ولد يف صلبك طارف يريد أن خيرج قال عبدالرمحن فسرت حاال إىل سيؤن

  .)٤(سامل فقد روي عنه أه مسى له أوالده ذاكرا صفتهم وهم يف عامل الذر

إين  - هور أنه قال أليب بكر العطاس مدة إقامته بترميومن قبيل التشابه فإنه قد نقل عن أمحد بن حممد املش
  .)٥(أوالد يف ظهرك كما الطلع - أي أرى - شوف

 لعلهم اقتفوا يف هذا السبيل ما :وثانيا . ال يستقيم إطالق الولد على من كان يف صلب أبيه: أوال:قلت
 عنه شيئا أعلي تتستر واهللا لقد رأيتك نسب إىل مشاهري الصوفية كأيب الربيع قال أليب عبداهللا القرشي ملا أخفى

  .)٦(يف ظهر أبيك قبل ظهورك

  :شفاعة األولياء

وقد صوروا لنا تنافس األقطاب على الشفاعة ما مل يتنافسوا يف غريها من الصفات ونقلوا عن الفقيه املقدم 
ر باعباد يعين أنه يدخل  حممد بن أيب ك:أنه كان يقول علي من القارة إىل قرب هود أي ألتزم هلم بالشفاعة قال

  .١/٩٦سلطنة د يف شفاعته 

فقد سأله الفقيه ابن عبد  وأما تلميذه عبد اهللا بن حممد باعباد فإن نفوذ شفاعته أوسع من الفقيه املقدم

                                                 
 ).١/٣٠٧( السلسلة القدوسية) ١(
  ).٢/٢٥٦(  فيض األسرار-) ١٤١:ص ( الربقة املشيقة-املشرع الروي ترمجة علوي ) ٢(
  .)٧٧:ص (النهر املورود ويف رواية كنوز السعادة أما تعلم أين أرعاك وأنت يف صلب أبيك وحضرت طلق أمك ووالدا بك) ٣(
  .)٥٠:ص(تعليقات عبد اهللا بن حممد السقاف على األشواق القوية ) ٧٧:ص ( كنوز السعادة-) ٢/١٦٩( تاج األعراس) ٤(
 ).٢٧:ص (حالوة القرطاس) ٥(
  .)٥٠:ص(ن لليافعي نشر احملاس) ٦(



 

١٣٣  

وعرضت علي الشفاعة ! ! حضرت بني يدي اهللا:القدوس ملا دخل ظفار وطرقه حال وغاب عن حسه فقال
 لعله : قال يف طبقات اخلواص:ن من حاسك إىل ديار مصر حىت امللك األعرجفيمن أشاء فشفعت فيمن كا

  .)١(حممد بن قالوون ملك مصر ألنه مل يكن أعرج غريه
  :عن عدد من األولياء الشفاعة منهم -  أصلح اهللا حاهلم -  وقد زعموا

قرنه الذي يشفع ألهل  -  يف رؤيا -  وكذا السقاف،سعيد بن عيسى العمودي الذي يشفع لثلث األمة
 وقال ،عمر احملضار يشفع يف أهل ترمي و، وقيل شفاعته من قاف إىل قاف،ولد فيه والقرن الذي مات فيه

 وعمر بن ، وكان أبو بكر بن علي باعلوي يشفع يف أهل عصره، إمنا أنا رمحة للخلق قاصيهم ودانيه:العيدروس
  .)٢(يف القصعة أهل ترمي : وقال احلداد،عبد اهللا باخمرمه يشفع ألهل سيؤن

  .!!!قلت واملسألة قد عالت إىل أضعاف مضاعفة

ونوع آخر من الشفاعة زعموه يتمثل يف عدم كتابة السيئات يف عصر الذي ولد فيه الويل املقصود 
  : مثال ما نقلوه عن،بالترمجة

  .)٣( معروف بن عبد اهللا بامجال مل تكتب على أهل وقته سيئة-
  .)٤(. اهللا هذا اهليكل ما كتبت على مسلم سيئة منذ خلق:أبو بكر بن سامل قال

وقال طلبت من اهللا عز وجل أن ال يعذب من يقول ال إله إال اله فأعطاين وقبل شفاعيت وقد عرب عن 
  :شفاعته ألهل عصره حممد بن عنقاء اليمين بقوله

  .)٥(شفاعة مسموع مطاع مفضل وشفعه الرمحن يف أهل عصره

  .)٦(اس من يوم ما خلق ما كتب اهللا ما كتب اهللا على أهل عصره سيئةأبو بكر بن عبد اهللا العط -

  :تعظيم قبور األولياء - سادسا

لقد نشأ تعظيم املقبور من عدة أمور منها ما نسب إليه من احلياة اخلاصة به يف الربزخ ويعد االجتماع به 
 ومنها االعتقاد فيما ،ألنه واسطة - ريدال سيما امل -  ومنها االنتفاع بزيارته،أو احلديث معه من مصادر التلقي

 وتعظيم أضرحة املوتى أمر باد للناظر لكثرته األمر الذي حدا ببعض الباحثني إطالق صفة ،ذكر هلم من خوارق

                                                 
 ).١٧٨:ص(طبقات اخلواص للشرجي ) ١(
  ).١/١٠٠( غاية القصد واملراد) ٣٠٧-١/٢٥٢(  السلسلة القدوسية-) ٢/٤٣ ( املشرع الروي-) ٢/١٦٧( اجلوهر الشفاف) ٢(
 ).٦٩:ص (بشائر وطوالع سعود) ٣(
 ).٩٢:ص (النهر املورود) ٧٣:ص (الروض الباسم) ٤(
  ).١٥٥-١٥٣ (أغلى اجلواهر) ٥(
 ).٣١١-٣٠١:ص (حالوة القرطاس) ٦(



 

١٣٤  

القبورية على الصوفية الذين يدورون حول هذه املعاين ويف هذا اإلطالق نظر إذ أن التصوف مجلة من املفاهيم 
 وميكن ذكر مظاهر تعظيم املقبور من خالل ، أبرزها اجلانب الفلسفي كما سبق توضيحهتشكل هذا الفكر لعل

  .ما يلي

  :الزيارات واألضرحة

يعترف صوفية حضرموت بدور بعض األقطاب فيتحول الزيارة من الطريقة الشرعية إىل الكيفية الصوفية 
  .زيارتني هلم ومهاوأهم هؤالء األقطاب الذي تناط به هذه املهمة هو العيدروس يف أهم 

 زيارة نيب اهللا هود حيث انتقلت يف عهده من الزيارة الشرعية على طريقة الفقهاء إىل الطريقة الصوفية -
  .)١(طريقة املدد والتربك باملزار وأصبح هلذه الزيارة عوائد وطقوس منذ القرن التاسع

 غري مجوع عبارة عن التسليم على  زيارة املهاجر أمحد بن عيسى وكانت زيارة على طريقة الفقهاء من-
امليت والدعاء له والترحم عليه واالتعاظ بذكر املوت وأما يف زمن العيدروس فقد انتقلت إىل طريقة الصوفية 

  .)٢(اليت تتناول التوسل واالستمداد والتربك باملزار

  .وقد غطت زيارات الصوفية العام اهلجري من خالل انعقاده يف معظم شهوره

  :رم وأهم الزيارات فيهشهر احمل

 زيارة ضريح املهاجر باحلسيسة شرقي سيؤن حيضرها مجع من ترمي وسيؤن يتفقون يف يوم من أيام احملرم -
  .وقد أعادها علي أبو بكر العدين وأضاف بأسلوب احللقة العلمية

 عشرة أيام  زيارة عباد بن بشر وقد أظهر الكشف الصويف قربه يف شرقي ترمي وزيارته تقام بعد مرور-
  .)٣(من شهر حمرم وحيضرها مجع غفري يتقدمهم آل اخلطيب الذين أظهر الكشف الصويف أم أبناءه

 ح زيارة ضريح سامل بن عمر العطاس يف الشحر وتكون يف النصف من احملرم بالدخول إىل القرب والتمس-
سه يف مجلة من العسكر وقد عم به واإلنشاد والسماع وكانت زيارة مشهودة خيرج الدولة علي بن ناجي بنف
  .)٤(البالء حبضور النساء ويقول بعض احلمقى واألراذل أن الويل حبره يسع الكل

  :شهر ربيع األول ومن أشهر الزيارات فيه

زيارة ضريح علي بن حسن العطاس يف املشهد بالقرب من حريضة وتقام يف الثاين عشر منه وقد كان 
لناس يف كل عام وجيتمع فيها اجلموع الغفرية من كل ناحية حىت ال يكون هلا حيتفل باملولد النبوي فيتقاطر ا

                                                 
 .زيارة نيب اهللا هود للصبان) ١(
 .خمطوطة تقييد الفرائد تأليف عبداهللا بن حسن بلفقيه) ٢(
  .وقد راجع هذا الكتاب سامل الشاطري وأبو بكر املشهور العدين وعمر بن حممد بن حفيظ) ١٧:ص (الدليل القومي يف شيء من عادات ترمي) ٣(
  .ات املسكية يف أخبار الشحر احملميةالنفح) ٤(



 

١٣٥  

  .)١(شبيه سوى أيام احلج او زيارة النيب هود على حد صاحب كتاب األشواق القوية

  :شهر ربيع الثاين ومن أهم الزيارات فيه

حلضور اجللسات يف زيارة ضريح علي احلبشي بسيؤن أو زيارة احلول ويتوافد أتباع الصوفية إىل سيؤن 
التابوت ويتحرك  - إلباس -  القبة اليت حتوي ضرحيه ففي اليوم الثامن عشر يعقد اجتماع كبري مبناسبة تلبيسة

املوكب بالسماع واإلنشاد ويوم العشرين يتم االحتفال الكبري الذي يضم اجلموع الغفرية اليت تفد من معظم 
  .)٢(البلدان ويلتف الناس داخل القبة وحوهلا

شهر مجادى اآلخرة ومن أهم الزيارات فيه زيارة ضريح عمر بن حممد الدار بالقطن إال أا حتولت يف 
  .السنوات األخرية إىل سوق جتاري يعرض يف التجار بضاعتهم

شهر رجب ومن أهم الزيارات فيه زيارة ضريح سعيد بن عيسى العمودي كانت تقام يف آخر مجعة منه 
بتدئ ورود الناس من يوم اخلميس ويأ القبة وجتلل بالزينة وجيتمع الناس هلا وتكون بقيدون من وادي دوعن وي

  :أهم الوفود كما ذكرت يف الشامل

 وفد البادية الذين يفون عشية اخلميس بزاملهم وأشعارهم اليت يصفون فيها بعد الشقة وأم يبغون -
 بالزيارة بقوهلم عموم يا شيخ سعيد أي قصدنا الغيث ويسلمون ما أتوا به من نذور ومن الغريب أم يهلون

  .غيثا يعم البالد

 زيارة العبيد الذين يدخلون يف زفتهم إىل القبة ويصلون وإلمام خيطب وهم بضجيج املزامري وهنا متتلئ -
  .الشوارع بالنساء والرجال ميوج بعضهم يف بعض ويقول األراذل واحلمقى أن حبر الشيخ سعيد حيمل إمثهم

الصوفية أهل املسابح والربهان وهؤالء يكونون يف ضيافة برزخية مع الشيخ سعيد كما  وفد -
  .)٣(يزعمون

شهر شعبان وأهم زيارة فيه زيارة قرب نيب اهللا هود املزعوم يف الشعب الكائن على أقل من مرحلتني شرقي 
يركع الزائر عند حصاة عمر احملضار مث ترمي وتبدأ الزيارة باالغتسال يف النهر الذي يقولون أنه من أار اجلنة مث 

يسلم على البئر اليت جتتمع فيها أرواح األنبياء كما يدعون واهللا أعلم مبا يوعون مث الصعود إىل القرب بأدب 
ويسلم الزائر عليه ويقرأ سورة هود وقد حددت للوفود زيارات حمددة لعل أمهها وقفة زيارة آل أيب بكر بن 

  .ر كما قيلسامل صباح اليوم العاش

                                                 
  ).١٢١:ص(األشواق القوية ) ١(
  ).٣٤:ص (الدليل القومي يف عادات ترمي) ٢(
  ).٢١٦:ص (وانظر تذكري الناس) ٢١٣:ص (الشامل تأليف علوي بن طاهر احلداد) ٣(



 

١٣٦  

  .)١(األرض منها ترتج يدعون يف ذاك الفج بصوت واحد يا هود وقفة تشبه باحلج
ويذكرون أن الزيارة ملتقى لعدد كبري من األولياء والصاحلني أهل الظاهر وأهل الغيب وقد نقل عن 

هللا نلقاهم  حنن مواعدون صاحلني كثريين من كل جهة ال حيصيهم إال ا:السقاف يف اجلوهر الشفاف أنه قال
ويف موضع آخر منه ذكر بعض هؤالء الصاحلني ومنهم صفراء بنت خطالء جاءت من اهلند ، عند قرب النيب هود

يف مخس وعشرين بكرا من الصاحلات من غري الظاهر فلقيهن يف جبانة ترمي فواعدهن أن يلتقي ن عند قرب 
  .)٢(النيب هود

  :زيارة أولياء ترمي

ثوى فيها عدد من األقطاب ومن مناسك زيارم  ند صوفية حضرموت ألنه قدحتتل تربة ترمي قداسة ع
  .البدء بزيارة الفقيه املقدم وهو تقليد شيعي قالوا من زار جده قبل زيارة الفقيه بطلت زيارته وقد قيل شعرا

  وعن الفقيه فسائل وزر الفقيه باألول

  مشوسهم مث البدور وبعد من شئت فزر

   عندهم يدوراخلري وعلى قبورهم فدر

  حول الضريح جفنك قريح وكن طريح

  .)٣(وال تطيع العواذل وللتراب فقبل
وقد مت ترتيب الزيارة يف كتب خاصة صدر منها كتاب جديد بعنوان مرهم السقيم يف زيارة تربة ترمي 

  .لعلي بن أمحد اجلنيد

  :ثانيا بناء القباب على األضرحة

 أشهر القباب من حيث التاريخ )هـ٨٦٥:ت (كر العيدروستعد قبة الصويف لكبري عبداهللا بن أيب ب
  . بقوله٩١٤واملكانة وقد ذكرها ابنه العدين ت 

  :وقبة الشيخ املنور العيدروس حبر الدرر

هذا من حيث االشتهار أما من حيث البداية فقد ذكر اخلطيب يف برد النعيم أن السلطان عمر بن مسعود 
 )يف قبة السعد يا فوز لزائرها( وقيل فيها )هـ٦٤٨ (لطانا فتصوف تويفبىن على قبال أبيه قبة وكان أبوه س

 قبة عظيمة حيث يزار )هـ٦٠٤:ت (وقد أشار خرد باعلوي يف غرره أنه كانت على قرب سامل بن بصري

                                                 
 .انظر مراسيم الزيارة اليت استوفاها صاحب بذل اهود) ١(
)٢/٤٧) (٢.(  
 .عجيب الصافاملنهل ال) ٣(



 

١٣٧  

ويتربك به مث لطول الزمن خربت كما خربت قبة السلطان مسعود ورمبا كانت يف تربة ترمي كثريا من لقباب 
  . سعد حيا اهللا قباب بشار)هـ٨٩٥:ت ( قول علي بن أيب بكر السكرانكما يفيده

أما بعد القرن التاسع فقد انفرط العقد وانكسر الباب وشيدت القباب على قبور األولياء وصارت هذه 
القباب مورد الزائرين وكما غطت الزيارات البعد الزماين فإن القباب قد غطت البعد املكاين لدى صوفية 

  .)١(حضرموت

  :ثالثا اإلستنجاد باملقبور

واالستغاثة فجوزوا دعاء األموات واالستغاثة م وألن كان يف بغداد  خلط صوفية حضرموت بني التوسل
  .عرف قرب معروف الكرخي الذي اشتر عندهم بأنه ترياق جمرب فامسع إىل صوفية حضرموت ينشدون

  .ففي ربع بشار شفا كل معضل وإن قيل ترياق لبغداد جربا

  .بساحة بشار مشوس اهلدى قل ترمي ا منهم ألوف عديدة
  .ملا شئت من جلب ودفع حمصل زيارة كل منهم صح أا

  .هذا على سبيل اإلجياز وإليك تفصيل القبور كما يف غرر البهاء على ما يأيت

  .أمحد بن عيسى زيارة قربه ترياق جمرب وجناة من كل عطب وأمن من كل أذى وسبب -
 زيارة قربه ترياق جمرب وشفاء واق من الرب ودواء من كل عطب وبه يستسقى كل من :قدم الفقيه امل-
  .أجدب
  . السقاف وقربه بترمي يعرف باستجابة الدعوات ونزول الربكات وهو للعلل ترياق جمرب-

  .)٢( قربه يزار ويتربك به معروف باستجابة الدعوات وهو ترياق جمرب: عمر احملضار-
ملعاد أن بعض الزائرين للحداد استودع منه وطلب منه أن اهللا جيمعه به مرة أخرى فقال ويف ذكر ذخرية ا

  .إن وجدتنا وإال فقبورنا نائبة عنا هذا معىن كالمه

ويف موضع آخر قال إن الويل يكون اعتناؤه بقرابته والآلئذين به بعد موته أقوى من اعتنائه م يف حياته 
  .)٣( وبعد موته طرح عنه األعباء وجتردألنه يف حياته مشغول بالتكاليف

  :كثيب عينات الترياق

 الذي فيه قبة أيب بكر بن سامل وكذلك يف النهر )الكثيب املبارك بعينات(ويف أغلى اجلواهر عقد باب 
                                                 

  .انظر برد النعيم واملنهل العجيب الصاف واألشواق القوية) ١(
  .)١٩٨-١٩٢-١٥٦-٧٢:ص (الغرر) ٢(
  ).٣٧:ص) (٣(



 

١٣٨  

 إن لسيدي أيب بكر بن سامل الكثيب املشهور بالترياق النافع للقريب والشاسع سيما ذوي :املورود بقول مؤلفه
 تضرب للتمرغ يف أكباد اإلبل ، واألمراض املزمنة،ت املستحكمة مثل اجلذام وغريه من العاهات املدنفةالعاها

  .وذلك مشاهد إىل اآلن وهلذا يقال لسيدي الشيخ موىل الكثيب قال بعضهم ميدحه من مسرية أشهر،
  .!فاقصد كثيب اجلنة وإن بك تعب أو حمنة

  .)١(ختلص بتوفيق اهللا واطلب خالصك منه

 مث يقف من يربر ؟ وكيف تقصد أكباد اإلبل إىل تراب من األرض؟وماذا بقي يف التعلق باهللا عز وجل
  .!إىل أي مدى يضر التعلق باألولياء، فيا هللا للتوحيد؟هذه األفعال بأن العامة ال يقصدون النفع والضر فيها

  :حكاياتو فيما يتعلق بتعظيم املقبور ننتهي منه بتعليم املوتى القرآن بثالث 
 ملا كنت أتعلم القرآن ضربين املعلم ضربا مؤملا فهربت )هـ١٣٠٤:ت (قال أمحد بن حممد احملضار - ١

 فلما دخلت عنده ظهر يل من قربه وعليه )الرشيد(منه وجئت إىل قرب الشيخ يوسف بن أمحد حبر النور بدوعن 
 فيخرج من قربه ويقرأين وكنت إذا دخل حلة ذهب وقال أنا أقرأك القرآن تعال إىل عندي كل يوم فكنت آتيه

  .)٢(!!علي الليل وأنا عنده يطلع قدامي حيمل الفانوس
أميا فالزم قرب جده أمحد إىل أن  -  امسه عيسى بن عبد اهللا - كان أحد ذرية أمحد بن زين احلبشي -  ٢

  .)٣(علمه القرآن وهو يف قربه وال عجب يف ذلك إذ هو من مجلة الكرامات

عن هادون العطاس وأمحد باعشن أما كانا يقرآن يف قبة عمر بن عبد الرمحن العطاس ما نقل  - ٣
  .)٤(.فسمع األول منهما صوت من ضريح عمر يقرأ املقرأ الذي سيقرأه هادون بصوت كصوته وكان قد خرج

  :الوالية والسعي حنو الوالية -  سابعا

 والسعي حنو اإلمامة وكان الدافع ،اليةلقد أضاف صوفية حضرموت إىل جمرى التصوف الرتعة إىل الو
لتحقيق ذلك النسبة آلل البيت اليت يتصف ا آل باعلوي ويقولون باإلمامة اخلاصة م حتت عباءة التصوف 

  :ومظاهر هذه الرتعة للوالية عند الصوفية تتضح من خالل املسائل التالية

  :اخلالفة الباطنة أو امللك احلقيقي

                                                 
 .ويف جمموع كالم أمحد السقاف حكاية يف فضل الكثيب نعرض تنظر) ١٠٢:ص ( أغلى اجلواهر-النهر املورود ) ١(
 حسن العطاس وعلي بن حممد احلبشي ويف تذكري الناس دخول أمحد احملضار ضريح خدجية               رواه عنه أمحد بن   ) ٦٥:ص (بشائر وطوالع سعود  ) ٢(

مبكة حني ضرب خطيب احلرم ملا أطال اخلطبة وقصر الصالة وعدا خلفه الناس والعسكر ومكث ثالثة أيام مث استشارها يف البقاء حني طلـب                   
وتذكري باهللا ما قلت لنا     : من شعره يف هذا املعىن كما يف تاج األعراس        و) ١٧٠:ص (انظر!! منه ذلك فقالت إين أظهر عليكم أكثر بأرضكم       

 .يف عام مخسني احلديث األول
 ).٢٠:ص (األشواق القوية رحلة) ٣(
  ).١/٢٠٦( تاج األعراس) ٤(



 

١٣٩  

 حضرموت عاشت فتناً ع إىل اخلالفة الباطنة بدال عن الظاهرة منذ النشأة ألنإن التصوف حبضرموت يرت
ومن هنا أدرك الفقيه  ،من التناحر حول السلطة بني القبائل ذات الشوكة مل تشهد خالله استقراراً وال أمنا

ظاهرة املتمثلة يف فاستعاض باخلالفة الباطنة حني كسر أداة اخلالفة الاملرير هذا الواقع املقدم حممد بن علي 
ألمور منها أن  السالح وترك محلتزيا بزي الفقراء إن الفقيه املقدم إمنا (كما ورد يف تاج األعراس السيف 

فيكونون بذلك هم امللوك وهم أهل الشوكة !! والربهان املبني احلاضرسيف القدرة يكون له وألوالده 
  :واحلماية وقد أشار الشاعر بقوله

  .)١()من امللك إال رمسه وعقابه  ليس لغريهمملوك على التحقيق

بأيدي الظاهرة ته روامللك احلقيقي الذي ص وهي ،فة اليت ال تبعة فيهافالذي يسعون إليه إذا إقامة اخلال
  :دون املسمى كما قال أبو بكر بن ساملن حازوا االسم السالطني الذي

  .واهللا ال ملك سوانا يوجد حنن امللوك حقيقة ال غرينا
  .وبذلك افتخروا به قد عربدوا  للملوك والية غري امسهاما

  :الشوكة ألهل البيت

يرى بعض املتأخرين أن األمر أمرهم والشوكة هلم وأما السلطان القائم فهو نائب عنهم ويظهر هذا 
 سلطان من :األنبايب قائال األنبايب مبصر سأله احني زار أمحد بن حسن العطاس حممد :التقرير من مثالني أحدمها

 أما الشوكة فهي ألهل البيت فما اختلف فيه من شئ فمرجعه إليهم ينظرون فيه بنور اهللا : فقال؟حضرموت
وأما الرئاسة يف األمور الدنيوية فتؤول إىل رجل من مهدان  ، إىل اهللاالبتهالوإن أم عليهم رفعوه على أيدي 

  .)٢(ورجل من محري
ضار ملا سئل يف امة عن أمراء حضرموت فقال إن أحدهم من والثاين ما أجاب به أمحد بن حممد احمل

 إمنا هم خدام لنا واألمر أمرنا : والثاين من مهدان وأردف قائال حني أدرك امتعاض السائل من جوابه،محري
  .)٣(.......ومتثل بالبيت ملوك على التحقيق

  :اإلمامة اخلاصة ألهل البيت

 فهم يتوارثوا حىت يظهر املهدي الذي ،لبيت ال تكون يف سواهملقد ذكروا أن اإلمامة اخلاصة ألهل ا
  . كما قال أبو بكر العيدروس شعرا، وحان أوانه،قرب زمانه

  .وسوف يظهر بدر السعادة قد قرب طلوعه

                                                 
 ).١/١٩٩( تاج األعراس) ١(
 ).١٤٢:ص (تذكري الناس) ٢(
 ).٩:ص(نسيم حاجر ) ٣(



 

١٤٠  

  .ولو تأخر إذا بدا الشهب تطيعه
أنه املهدي  -  اهللاوالعلم عند -  البدر املشار إليه هنا مما يظهر:قال علي بن حسن يف الرياض املؤنقة

املنتظر خروجه آخر الزمان من أهل البيت املصطفى املشار إليه يف األحاديث الصحيحة والصرحية وأنه ميأل 
ومنا إمام حان حني (األرض عدال كما ملئت جورا وظلما وقد أشار سيدنا عبداهللا بن علوي احلداد شعرا

  .)١()خروجه

اس حني سئل عن دعاء اإلمام علي زين العابدين يف قوله وأجاب أمحد بن حسن العطاس يف تذكري الن
فقال بأن املراد إمامة أهل البيت املشار إليها بقول ...اللهم إنك أيدت دينك يف كل أوان بإمام أقمته لعبادك(

)  وهي مرتبة اإلمام اخلاصة اليت يتوارثها أهل البيت إىل أن يظهر املهدي)ومنا إمام حان حني خروجه(احلداد 
هذا صريح يف الرتعة إىل الوالية وإقامة هذه اإلمامة املرتوعة ويزيد األمر وضوحا ما ذكره الشجار يف تثبيت و

 لعل الوديعة مقام :الفؤاد ملا قرئ أن الشيخ عبداهللا العيدروس أعطى احلداد وديعة بعد أن صافحه يف واقعة
كال ولكنها اإلمامة (لعطاس كما يف تذكري الناس القطبية والدعوة إىل اهللا وجتديد الدين فقال أمحد بن حسن ا

  .)٢()اخلاصة ألهل البيت اليت ال تكون إال فيهم وال تصلح لغريهم والظاهر أا بعد احلداد خمبية مل حيملها أحد

  :القول بالقطبانية

 القول بالقطب الذي يعد أكرب األولياء لدى املتصوفة إمنا خرج من رحم الرافضة وترعرع عندهم مث
 يف مقدمته ص خلدوناستخدمه املتصوفة بعد ذلك وطوروه وأضافوا إليه وتواردوا عليه وهذا ما أشار إليه ابن 

 ءوالنقبا ومفهو اإلماوظهر منهم أيضاً القول بالقطب واألبدال وكأنه حياكي مذهب الرافضة (:: بقوله٤٠٢
مذهب اآلخر واختلط  - ية واإلمساعيليةالصوف - فاشرب كل واحد من الفريقني( وقال........وأشربوا أقوال

  .)كالمهم وتشات عقائدهم وظهر يف كالم املتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العرفني

يف حديثه عن  بن عبيد اهللا السقاف وما صرح به ابن خلدون يكاد يكون نفسه ما ذكره عبدالرمحن
  :متصوفة حضرموت يف رسالته نسيم حاجر

ني ومن لفهم إىل هذا احلني إن مل يكونوا على مذهب اإلمامية فإم على أخيه إذ إن العلويني احلضرمي(
 عنهم اخلالفة الظاهرة عوضوا تطاملا مسعنا ممن ال حيصر عدا أو ال يضبط كثرة منهم من يقول إا ملا زوي

ادق وهكذا يف األفضل مث باخلالفة الباطنة فصارت إىل علي مث ابنه مث إىل زين العابدين مث إىل الباقر مث إىل الص
  .)٣(.) إال اإلمامة بنفسهاةالقطبانياألفضل من ذريام أال ترى أم يقولون بقطبانية هؤالء وما 

وأما أول من أقيم يف رتبة القطبانية ( أيضاً على سؤال عبد اهللا العمودي حول األولياء بقوله  احلدادوأجاب
                                                 

 .الرياض املؤنقة) ١(
 ).٢١٥:ص ((٢(
 ).٨:ص(نسيم حاجر ) ٣(



 

١٤١  

 أبوبكر رضي اهللا عنه مث على ترتيب اخللفاء مث احلسن مث احلسني فقيل أنه احلسن بن علي رضي اهللا عنهما وقيل
مث زين العابدين هكذا قيل وأما آخر من يقام فيها فاملهدي الفاطمي عليه السالم الذي يكون يف آخر 

  .)١()الزمان
 ما وحىت ال يقعوا يف التناقض فيما قرروه ويتخلصوا من اإلشكال القائم بتسليمهم خبالفة الثالثة وبني

قرروه من اختصاص القطبانية بأهل البيت جندهم ختلصوا من هذا املأزق بدعوى أن اإلمام علي هو مظهر 
وهو اإلنسان الكامل يف وقته  (اخللفاء الثالثة قال احلبشي يف عقد اليواقيت يف سياق احلديث عن اإلمام علي

لية أحدية اجلمع بعد وراثة أيب بكر وعمر وعثمان وأول مفرد يف الوالية املورثة عن النبوة اخلتمية اجلمعية الكما
فاجتمعوا فيه وظهرت اجلمعية الكمالية أحدية مجعه يف مظاهر الكمل من األولياء والورثة احملمديني اإلهليني 

  .)٢()وخصوصا يف خلفه من أوالدهم الذين هم أمنة اهللا يف بالده ملا فيهم من البضعة النبوية

  :لقب السلطان

لقونه على الويل الذي ميتلك احلل والعقد يف األمور وهو تطلّع للخالفة الظاهرة أو حماكاة هلا وهو لقب يط
  :ولو أخذنا ما ورد يف ترمجة السقاف كمثال على هذه النقطة لكفانا دليال عن غريه قيل فيه

د  كان يقول أنا جندار من جنادرة السلطان وهو الذي يدخل عليه من غري حجاب وال يعارضه أح-
  .فيما يريده وال ألحد معه أمر واحلكم حكمه ما شاء فعل ويأمر وينهى وال معقب ألمره وهذه صفة القطب

 وقيل فيه مل يكن يف زمانه أشهر حاال منه وال أمكن قدما وال أطول باعا يف أحكام الوالية وال أنفذ -
  .تصريفا وال أمضى حكما يف الكون منه

وقد سئل يف عدن بعض مريدي السقاف من  له بالوالية العظمى قيل أن مجيع األولياء يشهدون -
أشهد أن شيخك عبدالرمحن وايل الدنيا كلها شرقها وغرا ( : فذكر كالما طويال فقال له السائل؟شيخك

  .)٣()....يويل من يشاء ويعزل من يشاء

  :التولية والعزل

 من حديثهم عن القطب الذي لقد ظلت الرتعة لإلمامة لدى صوفية حضرموت هاجسا ظهر يف كثري
  .صاحب التمكني - السلطان - صاحب احلل والعزل - وصف بأنه اخلليفة

  :قال حبرق يف مواهب القدوس يف شرح بيت الذي يتوسل فيه العدين جبده السقاف

  .وقد مجع الشريعة واليقينا رقى يف رتبة التمكني مرقى

                                                 
 ).٣٤-١٩:ص (النفائس العلوية) ١(
 ).٧:ص(عقد اليواقيت ) ٢(
  .)١٨٩(شرح العينية ) ٨٥-٢/٦٥ (اجلوهر الشفاف) ٣(



 

١٤٢  

  .)١(ليفة عنه يتصرف يف الكون بإذنهاملراد به التمكني عند السادة إقامة اهللا العبد خ
أن السقاف سار من ترمي لزيارة الشيخ ومما يدل على امتالك صفة التولية والعزل هذه القصة العجيبة وهي 

ثىن نفأوما حصل من تعب سعيد العمودي فلما وصل إىل تريس وجد احلرب قائمة بني ابن ثعلب وخصمائه 
نة بنت علي وقال هلا نريد والياً عدالً حلضرموت فاتفقا على أن يكون راجعاً إىل الشيخة العارفة باهللا سلطا

يناك على  ولّ: فدخل رجل سقاء حيمل املاء على ظهره فقاال له،الوايل أول من يدخل عليهم يف ذلك املسجد
فاستوىل على حضرموت من ذلك اليوم وهو .....،حضرموت بأسرها فقال كيف أكون والياً وأنا ذا احلال

  .– :وهذه القصة على التسليم ا مفادها أمران )٢(لطان جعفر أحد أجداد آل كثريالس

 التصرف يف امللك بالعزل والتولية يكون باألولياء ومنهم السقاف الذي شهد له املشائخ بالوالية :أحدمها
  .العظمى

 وهذا السلطان .الذين يبدون ويعيدون فيهاإىل املتصوفة يف حضرموت  السالطني تولية عزو :وثانيهما
مياين هم الذين أسسوا  وهو جعفر بن بدر بن حممد بن عمر بن كثري وأوالده عمر ومدركاملشار إليه يف القصة 

  .)هـ٨١٦ (علي الذي ولد ببور وأنشأ السلطنةه  وخلف عمر بن جعفر ابن)هـ٧٨١ (الدولة الكثريية
وا قد دعا هلم الفقيه املقدم يف عصره وذكر بامطرف أن املشاع يف األوساط الروحية أن آل كثري كان

قد رسخ عند العامة وهـ . أبروز شوكتهم يف وادي حضرموت قبل أن يصلوا إىل مقام السلطنة بالنصر لدى
حني مدح آل كثري يف بعض انتصارام فقال يف املعلم عبد احلق هذا االعتقاد وهو ما عرب عنه الشاعر الشعيب 

  :الشعر احلميين

  .ة هلم من نطق فخر ملتجائيقد سبقت الدعو
  .هو دعائي يل عامد املقطب حممد له دعا ما

  : فقال وقعة احملايليفمبناسبة انتصارهم على يافع كما مدحهم يف قصيدة أخرى 
  .يل هادوا بالدعوة املقبولة يعطيه حذاق آل بدر حممد

صيب جبذبة ربانية فتدروش الصحيح آل حممد بن بدر هم السالطني آل عبد اهللا الذي أو وآل بدر حممد أ
  .)٣(. هـ١٠٢٤عام 

 صاحل بن علي احلامد يف تارخيه حينما قامت الدولة الكثريية هقالومما ميكن االستشهاد به يف هذا الباب ما 
وهكذا استمرت دولة آل مياين بترمي حىت شاء اهللا أن يشاء العلويون بعد : يف ترمي على أنقاض دولة آل مياين

                                                 
 ).٤٥:ص) (١(
  .)١٧٩(تذكري الناس ) ٢(
 ).١٧:ص (املعلم عبد احلق) ٣(



 

١٤٣  

  .)١( الكثريية ومعرفة حسن سريا أن تنضم ترمي إليهااختبارهم الدولة

  :ِحمى األولياء

وهي ما تسمى حبضرموت احلوطة وهو مصطلح نشأ يف الوسط الصويف متأثرا بالشيعة وهي تعد محى 
فكل من آذى (للويل ال يظلم فيها وال حيدث أحد حدثا إال عجلت عقوبته ألا يف محاية الويل جاء يف الغرر 

  .)٢()ة حوطها من ساكنيها أو ناهلم مبكروه عوقب يف احلال يف حياته وبعد مماته يف ذريتهأهل حوط

 عمر احملضار أا كما نسب إىل والشك أن مدينة ترمي اليت ثوى فيها عدد من األقطاب داخلة يف احلماية
  :يف محاية السادة العلويني بقوله

  .قرآتوحنن أهل الكتب وأهل ال ترمي أمست لنا فرض علينا
  .جيوش البغي بالسوء نووها ترمي هي محانا إن أتوها

  .عدمنا خيلنا إن مل تروها بفرسان ملوها أتيناهم
  .على سوم اجلنينة ملبسات

ويف تذكري الناس يف حوار يف الربزخ أن عمر احملضار قال ألخيه أيب بكر السكران أنا املتدرك لترمي وهؤالء 
ا من آل غرامة يقصد حني تفاحش اجلو.العتاة علي ٣(.ر(.  

أبو بكر بن شهاب يف الرائية من الديوان حني تغريت األحوال يف ترمي  ويف السياق ذاته يأيت ما نظمه
  :خماطبا عمر احملضار بقوله

  .مرض سرى يف الدار والديار أدرك محاك مدينة األجداد من

  .عار عليك وقوعها يف العار قم يا عمر حمضار واجرب صدعها
  .يا كعبة احلجاج والزوار وضمنت أمن ربوعهاحرمتها 

  .ت وأنت سلطان احلماة اجلار فرض محايتها عليك كما وعد

                                                 
لتولية من قبل األولياء األحياء هو الرجوع إىل املوتى يف تعـيني            ومما يستغرب إيراده أيضا مما يدل على أبعد من ا         ) ٢/٥٣٠:ص (تاريخ احلامد ) ١(

السلطان وهو القبورية اليت عنيت يف الفصل السابق فقد ورد يف جمموع كالم ابن شهاب أن الشيخ عبد اهللا بن مصلح اخلرساين كان خيـرج                         
لوايل هو املنصور ولكن جاء غالب بن حمسن من اهلند وتوىل تـرمي  فرأى صاحب القرب جييب بأن ا     !! عند قرب أحد األولياء بترمي طالبا واليا لترمي       

 .وحضرموت فعاد اخلرساين إىل القرب متسائال فقال صاحب القرب أن غالبا يأيت باملنصور فتوىل ابنه املنصور بعد أبيه
 واحلشمة ما أحد يهم فيها بـأمر غـري          ويف الغرر أيضا أن حملمد بن علي ساكن عيديد له بوادي عيديد حوطة مشهورة باحلماية              ) ٤٠٤:ص) (٢(

مرضي ويأخذ منها شيئا إال عاجلته العقوبة يف الوقت واحلني قلت والتأثر بالشيعة يكمن فيما زعموا أن لإلمام علي حرما وهو الكوفـة وأن                        
  .جلعفر حرما وهو قم وأن كربالء حرما آمنا للحسني حبار األنوار

 ).٢٣٥:ص) (٣(



 

١٤٤  

  :التشابه بني الكرامات - ثامنا

إن املتأمل لكثري من الشطحات والكرامات الواردة يف الفكر الصويف احلضرمي جيدها متطابقة يف املعىن 
هري املتصوفة يف الطرق الكبرية املشهورة مما يدل على أحد أمرين إما  ويف اللفظ حينا آخر ملا نسب ملشا،أحيانا

 فقد حاكوا ما تضمنته سري املتقدمني من دعاوى ،استنساخها من قبل املتأخرين أو وقوع احلافر على احلافر
ا إىل والسبب يعزى لكوم يرون أن هؤالء املتقدمني قد بلغوا القمة علواً، وغاصو عريضة مل يكونوا بالغيها

 وأوفوا مبا ال مزيد عليه فما كان من املتأخرين إال أن طفقوا ، فأتوا مبا يستطاع أن يقال،األعماق نزوال
وكان يقرأ  - يقلدوم وصاروا بذلك كال عليهم ال سيما كتاب الفيوضات الربانية املنسوب إىل اجليالين

  :هذا التشابه الكبري يف الكراماتوهذه أمثلة توضح  - بطبعته احلجرية واآلن يباع بطبعة جديدة
قدمي : األول(سبق يف شطحات املنسوبة إىل العيدروس قوله يف ذكر األشياء اليت أعطاه اهللا إياها : األول

  .)الطاهر اليمىن دعست على رقبة كل هللا تعاىل يف مجيع األزمان من غري مباالة
  :يا هذه العبارة بقولهوقد صاغها شعرا شيخ بن عبداهللا كما يف املنهل العجيب حاك

  .الويل العرف املكني فابن أيب بكر العيدروس

  .بأمر ذي القوة املتني طال قدمي على أم رؤوس
وهذه الشطحة نسبت قبله إىل اجليالين إال أا بأقل مبالغة ومع ذلك استعظمها بعض الصوفية قال 

رة يف مناقبه عند صوفية حضرموت حىت  وقد اشتهرت هذه العبا)قدمي هذه على رقبة كل ويل هللا(اجليالين 
  :قال احلداد يف الرائية اليت ميدح فيها اجليالين

  .قدمي على أعناق كل دوائري قد قال يف أمر على كرسيه
وقد عدها السهروردي جتاسرا وصرح بأا من شطحات الشيوخ اليت ال يقتدى م فيها ولكن بعض 

ميني فانظر إىل ما قاله أمحد بن حسن العطاس كما يف تذكري الناس الصوفية مل يلتفتوا إىل ذلك ال سيما احلضر
 قال الشيخ عبد القادر هذه الكلمة بلسانه وقليل :حني سئل هل قاهلا اجليالين بلسانه أم قيلت على لسانه فقال

ين ابن يف حقه وال يزال فيكل زمان قائل ذه الكلمة وقد ذكر هذا املقام ورتبه والقائل به الشيخ حميي الد
  .ونستفيد منه ثالثة أمور )١()عريب

  .وال ندري ما مقامه عند الصوفية! ! أن هذه اللفظة قليل يف حق اجليالين-

  . استمرار القائلني ا وهذه جمازفة عظيمة-
  . الرجوع يف ذلك إىل من هدم الدين وهو ابن عريب-

                                                 
  .)١٤١:ص (تذكري الناس) ١(



 

١٤٥  

مل يبق أحد (ل اليافعي يف روض الرياحني ولقد استساغ البعض قول اجليالين على ما فيه من مبالغة حىت قا
من األولياء يف ذلك العصر من احلاضرين والغائبني يف مجيع أقطار األرض إال مد رقبته إال رجل بأصبهان أىب 

 ولكنهم سيشرقون )١()فسلب حاله ومنن طأطأ رأسه أبو جنيب السهروردي وأبو مدين املغريب وأمحد الرفاعي
  .لى رقبة األولياء يف مجيع األزمان فلن جيدوا هلا تأويال مناسبابقول العيدروس أن قدمه ع

وكذلك وقفت يف سياحيت هذه أيضا على صويف من حضرموت آخر ادعى هذا املقام وهو معروف 
  .)٢()قدمي على رقبة كل ويل هللا(بامجال قال كما يف الرب الرؤوف 

قدمي على رقبة ( قال هذه الكلمة يعين وقال أمحد بن حسن العطاس أن عمر بن عبد الرمحن العطاس قد
  .)٣( قال وهو جدير ا)كل ويل هللا تعاىل
وقد سبق الكالم على أمهية يف بابه وقد نقل ونفعها يف سلوك املريد الشيخ   نظرةأثرما يتعلق ب: املثال الثاين

  : ما يلي)يف عقود اآلل(عن السابقني كما يف
  .و رأي من رآين مل يدخل النار كل من رآين أ:قال أبو القاسم الغازي -

ال متس من رآك أو رأى من رآك أو رأى من رأى من   أن النيب قال له النار:قال حممد بن بو على -
  .رآك

  . من رأى من رآين إىل سبعة ضمنت له اجلنة:قال عبد الرمحن الثعاليب -

يف شرح العينية أن أبا  فقد ورد ،متصوفة حضرموت غزالً مثيالًبعض وعلى هذه الطريقة نفسها نسج 
 وزاد . ناظري وناظر ناظري يف اجلنة: وزاد صاحب عقد اليواقيت.بكر بن سامل قال أن ناظره يف اجلنة

فأنا ضمينه غدا يف اجلنة وأن يتخلص من ذنوبه غدا كاملولود من بطن أمه ولو  :صاحب كتاب النهر املورود
  :بن عنقاء اليمين شعرا فقال ونقل ذلك حممد .كانت ذنوبه متأل السموات واألرض

  .رأى من رآه فهو أفضل مؤمل وفيمن رآه أو رأى من رآه أو
  .حباين فيه كل خري مسهل وقد قاله يل يف منام رأيته

 انظروا إيلّ ألين نظرت : عبد الرمحن بن شيخ عيديد ملن حضره كما يف شرح العينيةوتصديقا هلذا قال
  .)٤(الشيخ أبا بكر وناظره يف اجلنة

 إن احلبيب عبد اهللا احلداد )هـ١٢٧٩:ت ( وقال عبد القادر بن عمر بايزيد لصاحل بن عبد اهللا العطاس-

                                                 
  .روض الرياحني) ١(
  .الرب الرؤوف يف مناقب الشيخ معروف) ٢(
 ).٢/٣٣١( تنوير األغالس) ٣(
  . النهر املورود- شرح العينية ترمجة أيب بكر بن سامل -عقود الآلل تأليف عيدروس بن عمر ) ٤(



 

١٤٦  

 وأنا أقول كذلك ناظري وناظر ، صدق احلبيب عبد اهللا يف قوله: ناظري وناظر ناظري يف اجلنة فقال:يقول
  .)١(ناظري يف اجلنة

 بقوله ناظري وناظر ناظري يف )هـ١١٧٢:ت ( وممن نقلت عنه أيضا علي بن حسن العطاس-
  .)٢(.اجلنة

 كما وردت أيضا عن حممد اذوب صاحب سواكن كان يقول ناظري وناظر ناظري ويكررها إىل أن -
  .)٣(ينقطع نفسه مث يقول ناظري وناظر ناظري يف اجلنة

  . ما ورد يف ديوان أيب بكر بن سامل:املثال الثالث

  .ا من قبل مظهر طينيتسكرت  فيا ساكرا منها فيهناك سفها
  .ويل يف سفينة نوح سهم وحصيت ويف نار إبراهيم كنت موحدا

  .بطور التجلي من جتليه دكت ويل عند تكليم الكليم بشائر
وهو صدى ملا ينسب إىل اجليالين يف الفيوضات الربانية وهو كتاب مشهور لدى صوفية حضرموت 

  :)٤( إبراهيم الدسوقي ونسبها الشعراين يف الطبقات إىل،بطبعات متعددة
  .!!أنا الواصف املوصوف شيخ الطريقة أنا الواحد الفرد الكبري لذاته

  .حبارا وطوفانا على كف قدرة أنا كنت مع نوح أشاهد يف الورى

  .وما برد النريان إال بدعويت أنا كنت مع إبراهيم ملقى بناره
  .وهي طويلة ذكر أنه كان مع إمساعيل ويعقوب وإدريس وأيوب

لقصيدة نسبها الشعراين يف الطبقات إلبراهيم الدسوقي وهنا يتضح أا مفترية على اجليالين اليت تأىب وا
  .سريته مثل هذه الترهات

 ما وصف به السقاف أباه موىل الدويلة بأن أول قدمه بتخوم األرض واآلخر بساق العرش :املثال الرابع
  :ىل اجليالين من قولهكما يف شرح العينية وهو يتفق متاما مع ما نسب إ

  .ومن حتت بطن احلوت أمددت راحيت ذراعي من فوق السموات كلها

                                                 
ال اليتبادر إىل الذهن أا من بنات األفكار ألا ال          وقد عدها املؤلف أنه أذن له بالتحدث يف هذه الكلمة املشهورة وق           ) ١/٦٥ (تاج األعراس ) ١(

 ..يقوهلا إال اخلواص عن إذن خاص
  ..ويف ذلك قصة حني جرى ذكرها ببندر باكلنقان) ١/٦٦ (تاج األعراس) ٢(
 ).٥٨:ص (وكذا بنصها يف كنوز السعادة) ٢/٣٨٤( تنوير األغالس) ٣(
 أراها يف املكتبات تباع بطبعة جديدة فأدركت حني إذ الضرر الذي جلبته هذه املطبوعـة                كنت قد عثرت على طبعة حجرية متآكلة مث إذ يب         ) ٤(

  .على صوفية حضرموت



 

١٤٧  

 مقتبس من )نزل علينا شئ لو نزل على اجلبال جلعلها مسادا(وكذلك ما قاله موىل الدويله يف الفناء بأنه 
  :الكتاب املنسوب للجيالين يف شعره

  .دكتبصم اجلبال الراسيات ل وشاهدت معىن لو بدا كشف سره
 ما ورد يف كنوز السعادة األبدية أن أبا بكر العطاس ملا وضع السبحة كانت تذكر اهللا :املثال اخلامس

 وهذه سبحة شبيهة بسبحة الشيخ أيب الوفاء اليت أعطاها اجليالين وكان إذا وضعها على ،وحدها تعد حبة حبة
  .)١(األرض تدور حبة حبة كما ذكره باسودان يف الذخرية

  : قال أبو بكر العدين يف قصيدة الوسيلة حني أتى إىل ذكر أبيه فقال:لسادساملثال ا

  .)٢(عن القلب الصدا للعارفني وذكر العيدروس القطب أجال

  :وهو مقتبس مما نسب للجيالين

  .وأحيا فؤاد الصب بعد القطيعة وذكري جال األبصار بعد غشائها
يف مواهب القدوس بقوله  - يب بكر العدينتلميذ أ - وقد فسر قول العيدروس حممد بن عمر حبرق

 وليس كما فهمه أبو بكر )وذكر أحوال العيدروس أزال من القلب ما عليه من الكرب ملا ذكرها بصدق(
  .)٣(.املشهور أن املراد بالذكر جمموعة األذكار املأثورة اليت رتبها العيدروس

موىل الدويلة   العامة ومن ذلك ما نسب إىل أنوقد خيتلف االقتباس مع البقاء على الفكرة: املثال السابع
كان له ن عالقة من جهة األم على حد تعبري اخلطيب يف اجلوهر  - حني أنكر عليه أبو محيد مالطفته للنسوة

 ما : فقال له الشيخ،وبقي كاملرأة فاستغفر اهللا! !فلما نام أبو محيد وقام ليتوضأ فقد فرجه وخصيتيه - الشفاف
  . وحنن مثلك مث عاد له ما فقدخناطبهن إال

وأما القصة األخرى املشاة فهي ما ذكره اليافعي يف نشر احملاسن من قصة الرجل الذي أنكر على الفقراء 
 فتنحى ، فشعر حبرقان بول. هؤالء الفاعلون التاركون يسمعون والنساء عندهم:وكانت زوجته عندهم بقوله

فاستغفر ، هكذا يكون الفقراء إذا جلس عندهم النساء: فقال له.خ فرجع إىل الشي،ليبول فوجد فرج امرأة
  .)٤(.الرجل اهللا

                                                 
  ).٤٩:ص(كنوز السعادة ) ١(
وذكـر  (وأعجب بقول أمحد بن زين بن مسيط قوله أنه روي عن بعض املنتسبني إىل العيدروس كان حيفظ القصيدة اليت منها هـذا البيـت                         ) ٢(

 فإنه حيفظ هذه القصيدة فأجابـه       - أي دعه    -آه بعضهم يف املنام أنه تنازع فيه ملكا القرب أحدمها يريد يسأله فقال اآلخر خله                فر) العيدروس
والرؤيا املنامية برمتها أيضا يف فيض األسرار وكذا        . اآلخر بأنه ال يقيم أبياته فرد عليه األول لكنه يقيم هذا البيت بال تغيري انظر جمموع كالمه                

  ).١/١٦٠( نظر تثبيت الفؤادا
 ).١٤٩:ص) (١٣ ( سلسلة أعالم حضرموت العدد-) ٤٧:ص (مواهب القدوس) ٣(
  .انظر اجلوهر الشفاف ترمجة موىل الدويلة) ٤(



 

١٤٨  

 فإن امللمح الذي يؤخذ منهما عدم االعتراض ، أم وجد الثاين فرج امرأة،وسواء فقد املنكر األول فرجه
  .على الصويف فيما خيالف فيه الظاهر والتسليم له يف مشكل يف الظاهر

ن شيخ بن عبداهللا العيدروس قوله أنا النقطة اليت حتت الباء قد ذكرها السراج يف  ما نقل ع:املثال الثامن
 وتقدمت اإلشارة إىل معرفة معناها من جهة الكشف ويف جوابات زين العابدين بن عبد .اللمع منسوبة للشبلي

شابه حني قال يف باشراحيل حني سئل عن الباء والنقطة ما يفيد هذا الت اهللا بن شيخ على رسائل عمر بن أمحد
  :جوابه
 ومجيع ، وأول كل بسملة فيه،قال سيدنا الشيخ عبد اهللا العيدروس رضي اهللا عنه الباء أول افتتاح القرآن(

 فيقول بسم اهللا الرمحن ،وعامل امللكوت العلوم من القرآن الدال على علم الغيب والشهادة وعامل اجلربوت
 أنا النقطة اليت : قال؟ قيل للشبلي أنت الشبلي،يز العابد من املعبود وبالنقطة مت،الرحيم بالباء ظهور الوجود

 ما رأيت : وكان الشيخ أبو مدين يقول، وهو وجود العبد مبا يقتضيه حقيقة العبودية، فالنقطة للتميز،حتت الباء
 والباء ، اجلمع فالباء املصاحبة للموجودات من حضرة الربوبية يف مقام مجع،شيئا إال رأيت الباء عليه مكتوبة

 والباء هي ، فصار يف الباء األشكال الثالثة الباء والنقطة واحلركة،تعطي معرفة الصفات بالنقطة اليت حتتها
 ، واأللف احملذوفة اليت هي بدل منها هي احلقيقة القائمة بالكل، واحلركة شهادة، والنقطة جربوتية،ملكوتية

ورة ومعىن ألا نطقت أعين ذرات الكائنات بسر الباء فجميع وقال يف موضع آخر وبالباء تكونت األشياء ص
  .)١()!املوجودات سر الباء
 اذوب أمحد اهلدار  ما نقل يف كنوز السعادة وجمموع كالم أمحد بن عبدالقادر منسوبا إىل:املثال التاسع

 واحلكمة يف : السعادةقال يف كنوز.حيث كان إذا مرت به امرأة يف الطريق ميسك بثديها - أحد املتأخرين -
  .)٢(!!ذلك أنه خيرج شهوة الزنا منها

وتشبه هذه القصة من حيث احلكمة ما نقل يف تنوير األغالس من قصة اذوب الذي يرِكب النساء على 
فأنكر عليه الشعراين هذا بظاهره وباطنه فلما جرى منه ذلك فقد ! !محاره فإذا وصلت إىل حيث تريد قبلها

 فشكى إىل اخلواص واستغفر الشعراين من ذنبه وطلب منه أن يرد حاله فقال اذوب !ا معهحاله وسبه م
قال العطاس ! !ليذهب إىل الباب الفالين ويأكل ما وجد فمضى الشعراين فوجد وزغا فأكلها فرجع حاله

  .)٣(!!وكانت احلكمة يف ذلك أن كل من قبلها ذلك الرجل ال تزين طول حياا

 رأى )هـ٦٠٩:ت (ر ما حكاه الشرجي يف طبقات اخلواص أن إبراهيم بن عبد اهللا بن زكريااملثال العاش
وإن منكم إال ( فقرأا عليه حىت وصلت إىل قوله تعاىل :النيب يف املنام فقال له يا إبراهيم اقرأ سورة مرمي قال

                                                 
  . قال معلقا على قول)٤٤:ص(وانظر شطحات الصوفية ) ٢/٥٣٢( السلسلة القدوسية) ١(

  .ه يف النقطة من بسم اهللا فلينظر وقد أشار الكيالين يف اإلنسان الكامل إىل مؤلف ل
  ).٧٢:ص (جمموع كالم أمحد بن عبد الرمحن السقاف مجعه جنله عبد القادر) ١٧٨:ص (كنوز السعادة) ٢(
  ).٢/٢٨٢ (تنوير األغالس) ٣(
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 فقال أمت السورة فلما أمتمتها  نعم يا إبراهيم إال أهل اليمن فقلت أي أهل اليمن يا رسول اهللا: فقال)واردها
 فقال بصربهم على جور ؟ ومب نالوا ذلك يا رسول اهللا:فقال يا إبراهيم أهل اليمن من احملالب إىل حيس قلت

  .والم
وهذا يشبه ما يذكرونه من فضائل حضرموت وأن أبا بكر احلسن البكري ذكر يف تفسريه عند قوله تعاىل 

 وزاد الطني بلة .ه يستثىن من ذلك أهل حضرموت ألم أهل ضنك يف املعيشةأن) ...وإن منكم إال واردها(
 قراءة شاذة، قال نبه عليه أبو احلسن البكري )إال أهل حضرموت(علي بن حممد احلبشي حني ادعى أن استثناء 

اذة فمن أين  والذي نبه عليه البكري استثناء من غري الزعم أنه قراءة ش: قلت)١(!!جلور والم وضنك معيشتهم
  .؟هذا القول اخلطري

  :تتطابق يف القصص

 أنه كانت بني : ونذكر على سبيل املثال قصتني إحدامها،وقد تتطابق القصتان متاما يف إطار الفكر نفسه
 أخوة وحمبة فأعطى أبو بكر بن سامل خامته لعبيد )هـ١٠٠٦:ت (أيب بكر بن سامل وعبيد بن عبد امللك بانافع

 من سبق به األجل سيسقط خامته من يد صاحبه أمارة على موته فليحضر : وقال له،مت عبيد وأخذ خا،بانافع
 وكان عبيد حينها نازال يف أحور فسقط اخلامت من يده ، فكان أبو بكر بن سامل هو الذي سبق به األجل،دفنه

 فلما ، ال تفتح عينيك وقال له،يف صالة الضحى فركب على ناقته ومحلته القدرة اإلهلية هو ورديفه ابن مرشد
 فقال واحدة إىل ولد ! يا سيدي واحدة: فقال!كان يف أثناء الطريق فتح مرشد عينيه فهتف عليه بقوله عمى

ولدك فوصلوا عينات ووجد من حضر مرادهم حيملون الشيخ أبا بكر بن سامل فلم يقدروا حىت وصل عبيد 
 مث طهره وكفنه هو ومن معه حىت ، فهو أول من قاهلا)أربعة شلوا اجلمل واجلمل ما شلهم(فقال شلوا وقولوا 

 مرحبا : وملا كشف عن وجهه قال له، وفك العصابات منه، فكان عبيد توىل توسيده يف القرب،أنزلوه قربه
  .)٢(!!بصادق الوعد

 وحممد اجليالين )هـ١٢١١:ت( والقصة الثانية اليت تتطابق معها أنه وقعت بني صاحل بن عبد اهللا احلامد
 فقال حممد اجليالين لصاحل بن عبد اهللا من كانت وفاته منا قبل فليحضر أخوه ،جبهة حبان ألفة وحمبة يف اهللا

 فبعد مدة من الزمن سقط خامت صاحل بن ، وهو أن يسقط خامت احلي،وجعال لذلك عالمة بينهما عند دفنه،
إذ ذاك بروضة بين إسرائيل وبني البلدين  فعرف بذلك وفاة اجليالين وهو ،عبد اهللا من أصبعه وهو ببلد عمقني

 : وقال له، سر معي وال ختف وأردفه: فقال صاحل احلامد حملبه األمري حممد بن سعيد بن فهيد،ثالث مراحل
 وكان من أمر ، وبعد زمن يسري قال افتح عينيك فإذا مها يف الروضة،اغمض عينيك وال تفتحهما فامتثل األمري

 وبينما هم حيتالون !املذكور وكفنوه فلما أرادوا محله تعذر ذلك عليهم لشدة الثقلأهلها أم غسلوا حممدا 

                                                 
 ).٤٥:ص ( املواعظ اجللية- )١١٨:ص( النور السافر -) ٤٧:ص:ص (طبقات اخلوا) ١(
 .نقال عن خمطوطة أيب جنمة) ٤٧:ص() ١٥ (يف سلسلة أعالم حضرموت العددذكرها علي بن أيب بكر املشهور ) ٢(
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على ذلك بكل وسيلة إذ قدم عليهم صاحل بن عبد اهللا فصلى على اجلنازة وقال لثالثة من احلاضرين امحلوا 
  . بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا فارتفع النعش: مث قال،معي

 وقد حتمل الواقعة على التعدد كما ،جياد أوجه الشبه السبعة بني القصتنيوال جيد القارئ أي صعوبة يف إ
  .)١(.قد حتمل على االستنساخ مع التعديل الطفيف الذي ال خيل باألصل

وأخريا فإن مما يستوقف السائح يف هذه الطريقة من طرق الصوفية ما مييزها من تسلسل الوالية يف األبناء 
 وال يعدو حال من حلق باملدرسة ،إليهم ووراثتها وقسمتها قسمة متييز خلوارقواألحفاد وسريان الكرامات وا
 ويظهر ذلك جليا يف سند اخلرقة املسلسل باآلباء وهذا التسلسل يف الوالية ،من غريهم أن يكون منطويا فيهم

  : وهو مراد العيدروس العدين بقولهحقيقته أمر وهيب واصطفاء رباين يرجع إىل النسب

  من مثلنا    العشاق يف كل مشهدفقنا على 

  ما نالنا     ولو يطول من طال أو جد من جد

وأرباب هذه الطريق ممن ذكر وتسلسل فيهم هذا اإلرث جاء احلديث عنهم مفصال يف كتب التراجم 
وغريها كالربقة املشيقة واملشرع وغرر البهاء والعقد النبوي وشرح العينية وهناك ما يشري إىل سند آخر ولكنه 

لسل باألبدال آلل اخلطيب كما وضحه صاحب اجلوهر الشفاف معلقا على قول حممد بن علي اخلطيب أنا مس
  :بدل ابن بدل وما خيلو منا البدل فاستنبط صاحب اجلوهر ثالث فوائد من هذا الكالم

  .األوىل اطالع الشيخ املذكور أنه بدل
  .الثانية اطالعه على أبيه أنه بدل

  .)٢(تخلفني من ذريته من أن ال خيلون من بدلالثالثة اطالعه على امل

تظهر الكتب  وبل قد يتجاوز األمر اخلطباء ليصل حظ النساء من البدلية عدد كبريا يف أسرة واحدة بشبام
لنا واقعا ينبض باملكاشفات واالطالع على اخلواطر يشارك فيه النساء من الشرفات فيقلن للشيخ أيب بكر بن 

 وللعبيد واملوايل ومن ال ، على حذوه يا ابن سامل:ال حني دخل شبام بعد وفاة شيخهسامل تلميذ معروف بامج
يؤبه له أيضا مشاركة يف املكاشفة وقد أراد بعضهم أن يعد األولياء بشبام فأخذ سبحة وعد كل من مير به 

فرمى الرجل  - أي عدين منهم - !! ضع حبة: فقال:منهم فمر واحد ممن ال يؤبه به فلم يعده فقال مكاشفا
  .)٣(بسبحته مسلما لكثرم

  :اخلتام

                                                 
  ).١/١٣٤( تاج األعراس) ١(
 .اجلوهر الشفاف احلكاية السابعة والثمانون) ٢(
 .انظر كل من خمطوطات كنوز السعادة وتاج األعراس ومواهب الرب الرؤوف) ٣(
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وحسيب أن أمسك عنان القلم إىل هنا يف هذه السياحة اليت ما قمت ا إال لبيان احلق حني أقدم 
 وإين إذ انتهى بنا ،املعاصرون على بيان الشق العملي وإخفاء اجلانب الفلسفي أو ما نشأ من فروع لدى الغالة

ن يقوموا هللا مثىن وفرادى ويتفكروا يف املفاهيم األصيلة للتصوف ويكفوا عن الترويج هلا املقام أدعو املتصوفة أ
 - والعود أمحد - حتت ستار الزهد والدعوة إىل األخالق وأن يعودوا إىل املعني األصيل من الكتاب والسنة

خطأ أو سهو ويدعوا ما لوث به التصوف الفلسفي األفكار، فما جئت به من حق فليقبل وما كان من 
  .فليصوب وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

  .كتبه أكرم مبارك عصبان
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  .املراجع
ـ اجلوهر الشفاف يف ذكر فضائل ومناقب كرامات السادة األشراف من آل باعلوي وغريهم من ١

  .خ األولياء والصاحلني األكابر العراف تأليف عبدالرمحن بن حممد اخلطيب
  .سلة العيدروسيةجمموعة السل - ٢

  .املشرع الروي يف مناقب السادة الكرام آل أيب علوي تأليف حممد بن أيب بكر الشلي - ٣
  .الكربيت األمحر عبداهللا بن أيب بكر العيدروس مطبوع ضمن اموعة العيدروسية - ٤

  .)خ( احلامد النهر املورود يف مناقب الشيخ أيب بكر بن سامل فخر الوجود مجعه احلسن بن إمساعيل - ٥

  .- ط - صلة األهل بتدوين ما تفرق من مناقب بين فضل مجعه حممد بن عوض بافضل - ٦
دار  - ط - نشر حماسن األوصاف يف ذكر مناقب سقاف بن حممد السقاف تأليف جنله حسن -  ٧
  .احلاوي
  .ب العربيةحممد بن زين بن مسيط دار إحياء الكت غاية القصد واملراد يف مناقب القطب احلداد - ٨

  .الربقة املشيقة يف ذكر لباس اخلرقة األنيقة تأليف علي بن أيب بكر السكران طبع يف مصر - ٩
املواعظ اجللية من االس العلية من أنفاس علي احلبشي مجعها حفيه علي عبد القادر مكتبة الرباط  - ١٠
  .بسيؤن

  .د بلفقيه دار املهجرـ من أعقاب البضعة احملمدية الطاهرة تأليف علوي بن حمم١١
كنوز السعادة األبدية يف األنفاس العلية احلبشية من أنفاس علي بن حممد احلبشي مجعه حمسن بن  - ١٢

  .عبداهللا السقاف خ
تذكري الناس من جمموع كالم أمحد بن حسن العطاس مجعه أبوبكر بن عبداهللا احلبشي مطبعة  - ١٣

  .حسان القاهرة
 يف فضيلة وكيفية حضرة الشيخ عبدالرمحن السقاف مجعها عبدالرمحن بن املنهل العجيب الصاف - ١٤

  .حممد املشهور

  .شرح العينية تأليف أمحد بن زين احلبشي مطبعة جاوى احملدودة -  ١٥
  .دار الفقيه للنشر والتوزيع جمموع كالم أمحد بن عبدالرمحن السقاف مجعه جنله عبدالقادر -  ١٦
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  .ات السادة األبرار تأليف عبداهللا بن أمحد باسودان خمطالع األنوار بشرح رشف -  ١٧
  .خ برد النعيم يف نسب األنصار خطباء ترمي -  ١٨

  .الغرر تأليف حممد بن علي خرد باعلوي مطابع املكتب املصري احلديث -  ١٩
  .السنا الباهر يف أعيان القرن العشر تأليف حممد بن أيب بكر الشلي -  ٢٠

  .ية تأليف عيدروس بن عمر احلبشي املطبعة العامرة الشرفيةعقد اليواقيت اجلوهر -  ٢١

  .ذخرية املعاد بشرح راتب احلداد تأليف عبداهللا بن أمحد باسودان امش عقد اليواقيت -  ٢٢
  .ـ اخلبايا يف الزوايا تأليف عمر بن علوي الكاف دار احلاوي٢٣

  .نشر النفحات املسكية تأليف باحسن خمطوط -  ٢٤
  .خ ب الرؤوف يف مناقب الشيخ معروف تأليف حممد بن عبدالرمحن بن سراج ـمواهب الر٢٥

  .خ الدر املدهش البهي يف مناقب الشيخ سعد بن علي تأليف علي بن أيب بكر السكران -  ٢٦
  .ملعة النور من كرامات علي بن عبدالرمحن املشهور خمطوط -  ٢٧

  .ن بن مصطفى العيدروسالنفحة املدنية يف األذكار القلبية تأليف عبدالرمح -  ٢٨
  .السلسلة القدوسية تأليف شيخ بن عبداهللا العيدروس خمطوط -  ٢٩

مطبوع ضمن اموعة  مواهب القدوس يف مناقب أيب بكر العيدروس تأليف حممد بن عمر حبرق -  ٣٠
  .العيدروسية
  .معارج األرواح تأليف أيب بكر بن سامل خمطوط ٣١

  .عبداهللا بن شهاب ترمي للدراسات والنشرالتعرف على التصوف أمحد بن  -  ٣٢
  .ـ إحتاف السائل بأجوبة املسائل عبداهللا بن علوي احلداد مطبعة جلنة البيان٣٣

  .خمطوط الروض املزهر شرح قصيدة مدهر أمحد بن علي اجلنيد -  ٣٤
  .فيض األسرار تأليف عبداهللا بن أمحد باسودان خمطوط -  ٣٥

  . بافضل خمطوطتنوير األغالس مجع حممد عوض -  ٣٦

  .الضوء الالمع يف مولد النيب الشافع لعمر بن حممد بن حفيظ -  ٣٧
  .بن شهاب الدين حامد بن حممد ترمي الدليل القومي يف شيء من عادات -  ٣٨

  .عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس  العرف العاطر٣٩



 

١٥٤  

  .البحث العلمي لدار األصول ـأغلى اجلواهر املنتقى من تراجم أيب بكر بن سامل تاج األكابر تأليف ٤٠
الفيوضات الربانية من أنفاس السادة العلوية يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تأليف زين بن  - ٤١

  .إبراهيم بن سيمط
  .تاج األعراس يف مناقب صاحل بن عبد اهللا العطاس علي بن حسني العطاس خمطوط -  ٤٢

  .احلبشي تصنيف زين بن علوي باعبود خمطوطالكوكب الدري يف مناقب أمحد بن حممد  -  ٤٣

  .الروض الباسم يف مناقب الشيخ أيب بكر بن سامل تأليف عبد اهللا بن أيب بكر باشعيب خمطوط -  ٤٤
  .حالوة القرطاس يف مناقب أيب بكر بن عبد اهللا العطاس خمطوط -  ٤٥

  .الكوكب الزاهر على نسيم حاجر تأليف أمحد بن أيب بكر بن مسيط -  ٤٦
  .حتقيقات تارخيية ملا أسرة باحرمي من أفضلية -  ٤٧

  .تفريح القلوب وتفريج الكروب تأليف عمر بن سقاف السقاف -  ٤٩
  .اخلبايا يف الزوايا تأليف عمر بن أمحد الكاف -  ٥٠

 رحلة األشواق القوية إىل مواطن السادة العلوية تأليف عبد اهللا بن حممد باكثري وتعليق عبد اهللا بن ٥١
  .لسقافحممد ا

  .خمطوط.العقد النبوي تأليف شيخ بن عبد اهللا العيدروس -  ٥٢

  .غرر البهاء الضوي تأليف خرد باعلوي -  ٥٣
  .ـ النفحة الشذية من الديار احلضرمية تأليف عمر بن أمحد بن مسيط٥٤

  .خمطوط.جمموع كالم ابن شهاب -  ٥٥
  .مطلب الراغبني يف مناقب شهاب الدين خمطوط -  ٥٦

  .السافر لعبد القادر العيدروسالنور  -  ٥٧
  .بشائر وطوالع سعود مجع علوي بن طاهر احلداد خمطوط -  ٥٨

  .خالصة املدد النبوي تأليف عمر بن حممد بن حفيظ -  ٥٩

  .احلضرة الربانية تأليف حلي بن حسن العطاس -  ٦٠
  .حضرة القيام لعمر أيب عالمة خمطوط -  ٦١

  .تثبيت الفؤاد سرية احلداد للحساوي -  ٦٢



 

١٥٥  

  .ظهور احلقائق عبد اهللا بن علوي العطاس -  ٦٣
  .مفتاح السرائر تأليف أيب بكر بن سامل -  ٦٤

  . أ العطية اهلنية تأليف علي بن حسن العطاس٦٥
  .القرطاس شرح راتب العطاس تأليف علي بن حسن العطاس -  ٦٦

  .العقود اللؤلؤية تأليف حممد بن حسني احلبشي -  ٦٧

  .) عدد١٥( تأليف أيب بكر بن علي املشهور سلسلة أعالم حضرموت -  ٦٨
  .املواعظ اجللية من أنفاس علي بن حممد احلبشي -  ٦٩

  .رفع األستار قصيدة مع شرحها لعبد الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه -  ٧٠

  :مراجع أخرى 

  . طبقات اخلواص للشرجي-
  .إحسان إهلي ظهري  دراسات يف التصوف-

  .عبد الرمحن بدوي  شطحات الصوفية-

  .صابر طعيمة  التصوف والتفلسف-
  .حتقيق عبد الرمحن الوكيل  مصرع التصوف للبقاعي-

  .عرفان عبداحلميد فتاح  نشأة التصوف الفلسفي وتطورها-
  .حسني عبدالرمحن األهدل حتفة الزمن

  .احلافظ ابن حجر  فتح الباري-
  . فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية-

  .نية فتاوى باخمرمه اهلجرانية والعد-

  . فتاوى ابن حجر اهليتمي-
  .حممد ناصر الدين األلباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة -



 

١٥٦  

  

  فهرس احملتويات
  ٣..............................................................................................مقدمة
  ٦.......................................................:اهر تصوف مدرسة حضرموت املعاصر مظ-

  ١٥...........................................................................الفصل األول حملة تارخيية

  ١٥......................................................:احلياة العلمية حبضرموت قبل التصوف: أوالً

  ١٦.................................................................................:احلديث: أوالً

  ١٦............................................................................:الفقه الشافعي: ثانياً

  ١٨........................................................................:القراءات والتفسري: ثالثا

  ١٩............................................................:دخول التصوف إىل حضرموت: ثانياً

  ٢٣.......................................................................الفصل الثاين التصوف العملي

  ٢٣.........................................................................:ضة وااهدةالريا: أوالً

  ٢٨.................................................................................:مثار ااهدات

  ٢٩.........................................................:الغزايل يف الفكر الصويف احلضرمي: ثانياً

  ٣١...................................................................................:الذكر: ثالثاً

  ٣٣.......................................................................:السبحة وارتباطها بالذكر

  ٣٤..............................................................................:رابعاً القهوة البنية

  ٣٥............................................................:أقوال بعض املشايخ يف فضائل القهوة

  ٣٦............................................................................:القهوة ملا شربت له

  ٣٧...............................................................................:السماع: خامساً

  ٣٨.............................................................................:ما حيصل بالسماع

  ٣٩.....................................................................:أحوال بعضهم عند السماع

  ٤٠...........................................................:الفقراء يسمعون على الصراط فيمرون

  ٤١.................................................................................:أنواع السماع

  ٤١................................................................................:حضرة السقاف

  ٤٢..............................................................................:ما حصل بقطعها

  ٤٢.............................................................................:احلضرات األخرى

  ٤٣....................................................................:حضرة القيام لعمر أيب عالمة

  ٤٣..........................................................................:حضرة أيب بكر العدين



 

١٥٧  

  ٤٣..................................................................:حضرة الشيخ أيب بكر بن سامل

  ٤٣...................................................................:حضرة الذكر اجلهرية للحداد

  ٤٤..............................................................................:زخحضرة يف الرب

  ٤٤...............................................................................:حضرة باسودان

  ٤٥.............................................................:حضرة حبوطة أمحد بن زين احلبشي

  ٤٥.............................................................................:مرغوب عنهمساع 

  ٤٦........................................................................:االستدالل على السماع

  ٤٧..........................................................:الشيخ الذي يصل إىل املطلوب: سادساً

  ٤٨...................................................................................:حفظ الشيخ

  ٤٨............................................................................:رعاية املريد وحفظه

  ٥٠.......................................................:نظر الشيخ إىل املريد ونظر املريد إىل شيخه

  ٥١....................................................................:االنتفاع بالشيوخ بعد موم

  ٥٢................................................................:تربية املريدين يف األربطة والزوايا

  ٥٣............................................................................:عالقة الشيخ باملريد

  ٥٤..............................................................................:مناذج من التسليم

  ٥٥.....................................................................:التسليم للشيوخ فيما رتبوه

  ٥٥.....................................................................: الفروض كصالة اخلمسة-

  ٥٦.............................................................................: واستغفار رجب-

  ٥٦..................................................................: وترتيب األذكار واألحزاب-

  ٥٧...................................................................:ن أوراد بعد صالة الفجر م-

  ٥٩...............................................................: وترتيب فضائل السور واألدعية-

  ٦٠...............................................................................: وترتيب املولد-

  ٦١.......................................................................:الكسب واجلذب: سابعاً

  ٦٢.............................................................................:املقامات واألحوال

  ٦٣...........................................................................:اخلرقة الصوفية: ثامناً

  ٦٤.......................................................................:االحتفال عند لبس اخلرقة

  ٦٤...................................................................................:فروع اخلرقة

  ٦٥................................................................................:اخلرق األخرى

  ٦٦............................................................................:صفة عقد التحكيم 

  ٦٦................................................................:عقد التحكيم لأليب بكر بن سامل



 

١٥٨  

  ٦٦.................................................................:االمتحان الصعب عند التحكيم

  ٦٧......................................................................:اجلمع بني اإللباس والتلقني

  ٦٨...................................................................:اجلمع بني اإللباس واملصافحة

  ٦٨......................................................................:التلقيماجلمع بني اإللباس و

  ٦٨............................................................................:احلجر على الطريقة

  ٦٩....................................................:املوقف من التحكم لباركوه والذكر اخلاص به

  ٧٠................................................:األولياء األميون وااذيب واهولة هويتهم: تاسعاً

  ٧٠..................................................................................:األميون: أوال

  ٧٠.......................................................................:سعيد بن عيسى العمودي

  ٧٠......................................................................حممد بن علي موىل الدويلة

  ٧١.....................................................................عبد الرحيم بن سعيد باوزير

  ٧١................................................................................:ااذيب : ثانياً

  ٧١..............................................................شيخ بن علي بن حممد موىل الدويلة

  ٧١.........................................................................عبداهللا بن حممد املشهور

  ٧٢....................................................................... أمحد عبد الرمحن اهلدار-

  ٧٢..........................................................................حممد سباعي الشحري

  ٧٣....................................................................:األولياء هولة هويتهم: ثالثاً

  ٧٣...................................................................................:موىل العرض

  ٧٣..................................................................................:موىل األوسط

  ٧٣...................................................................................:موىل الراكة

  ٧٣.....................................................................................:قرب املغريب

  ٧٣..................................................................................:السبعة البدور

  ٧٥.....................................................................الفصل الثالث التصوف العلمي

  ٧٥.........................................................:أوالً الكشف يف الفكر الصويف احلضرمي

  ٧٥................................................................: دور الكشف يف إظهار القبور-أ

  ٧٥...................................................................... تعيني قرب نيب اهللا هود- ١

  ٧٦.................................................................. إظهار قبور بعض الصحابة- ٢

  ٧٦.................................!! علوي بن حممد خرد كان يكثر زيارته ويراه يقظة يف مكاشفته-

  ٧٦........................................................... قرب اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى- ٣

  ٧٧.................................................................:الكشف الصويف يثبت األنساب



 

١٥٩  

  ٧٨..............................................................تصحيح احلديث عن طريق الكشف

  ٧٨.................................................................................أسرار احلروف

  ٧٨.............................................................................. علم الباطن-ثانيا 

  ٧٩..........................................................................احلجة على علم الباطن

  ٨٠...........................................................................مناذج من العلم الباطن

  ٨١....................................................:تأويل اآليات واألحاديث وفق التفسري الصويف

  ٨٣..............................................................................قيد التأويل الصويف

  ٨٤................................................................اخلضر يف الفكر الصويف احلضرمي

  ٨٦..................................................................... الفناء حقيقة التوحيد-ثالثا 

  ٨٩.....................................................................................مجع اجلمع

  ٨٩...................................................موقف صوفية حضرموت من احلالج وابن عريب

  ٩٠...............................................................احلالج يف الفكر الصويف احلضرمي

  ٩٠.............................................................................عذر الفقهاء يف قتله

  ٩١......................................................................املوقف من احللول واالحتاد

  ٩٢.............................................................ابن عريب يف الفكر الصويف احلضرمي

  ٩٦....................................................ابن عريب وكتبه بني عمر باخمرمه وابنه عبد اهللا

  ٩٧....................................................................................وقفة عجيبة

  ٩٨..................................................................ة حضرموت شطحات صوفي-

  ٩٨...............................................................الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي

  ١٠٢....................................................................حممد بن علي موىل الدويله

  ١٠٤..............................................................شهاب الدين أمحد بن عبدالرمحن

  ١٠٤..............................................................................أبو بكر بن سامل

  ١٠٧...........................................................................وقفة مع الشطحات

  ١٠٩............................................................................ مقام البقاء-رابعا 

  ١١٢..............................................................................مصطلح القطب

  ١١٢...........................................................................أوال القطب الغوث

  ١١٣.......................................................................................عالمته

  ١١٣.....................................................................:منازل األولياء عند حبرق

  ١١٣...........................................................األفراد ال يدخلون حتت دائرة القطب

  ١١٤..............................................................املقام الذي يفوق القطبية والغوثية



 

١٦٠  

  ١١٤.........................................................................انعقاد الديوان الصويف

  ١١٥..................................................................................ختم الوالية

  ١١٥..............................................................................من أمساء القطب

  ١١٦.................................................................................املقام احملمدي

  ١١٨.............................................................:األدعية والصلوات املتأثرة باحلقيقة

  ١١٩.....................................................................تفسري الدعاوى يف الصحو

  ١٢٠......................................................................املقام العاشر واملقام الرابع

  ١٢١........................................................................ مقام اخلالفة- خامسا

  ١٢٢...............................................................اخلالفة وعالمة األقطاب الظاهرة

  ١٢٢.................................................صفات األولياء واألقطاب كما تصورها املصادر

  ١٢٣...........................................................................أوال املعراج الصويف

  ١٢٤.......................................................................ثانيا التصرف يف الكون

  ١٢٥...................................................................ثالثا النظر إىل اللوح احملفوظ

  ١٢٦...........................................................................رابعا إحياء األموات

  ١٢٦.......................................................سادسا الطريان يف اهلواء واملشي على املاء

  ١٢٧...........................................................................دسا جتزؤ األولياءسا

  ١٢٨.....................................................................سابعا العلم مبا يف اخلواطر

  ١٢٨..................................................................ثامنا معرفة الشقي من السعيد

  ١٣١.................................................................عاشرا التصرف يف اجلنة والنار

  ١٣٢.......................................................................األولياء وعامل األصالب

  ١٣٢................................................................................شفاعة األولياء

  ١٣٣.................................................................. تعظيم قبور األولياء-سادسا 

  ١٣٤...........................................................................الزيارات واألضرحة

  ١٣٤..................................................................شهر احملرم وأهم الزيارات فيه

  ١٣٤........................................................شهر ربيع األول ومن أشهر الزيارات فيه

  ١٣٥..........................................................شهر ربيع الثاين ومن أهم الزيارات فيه

  ١٣٦..............................................................................زيارة أولياء ترمي

  ١٣٦.................................................................ثانيا بناء القباب على األضرحة

  ١٣٦..........................................................وقبة الشيخ املنور العيدروس حبر الدرر

  ١٣٧........................................................................ثالثا اإلستنجاد باملقبور



 

١٦١  

  ١٣٧..........................................................................كثيب عينات الترياق

  ١٣٨............................................................الية الوالية والسعي حنو الو- سابعا 

  ١٣٨................................................................اخلالفة الباطنة أو امللك احلقيقي

  ١٣٩...........................................................................الشوكة ألهل البيت

  ١٣٩....................................................................اإلمامة اخلاصة ألهل البيت

  ١٤٠...............................................................................القول بالقطبانية

  ١٤١................................................................................لقب السلطان

  ١٤١................................................................................التولية والعزل

  ١٤٣.................................................................................ِحمى األولياء

  ١٤٤.................................................................. التشابه بني الكرامات-ثامنا 

  ١٤٧................................................................:وهو مقتبس مما نسب للجيالين

  ١٤٩............................................................................تتطابق يف القصص

  ١٥٠.......................................................................................:اخلتام

  ١٥٢.........................................................................................املراجع

  ١٥٥...............................................................................:مراجع أخرى 

  ١٥٦.................................................................................فهرس احملتويات

  


